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عامتوزيع 
 عربي

انكليزي: األصل

 نشـرة إعالميــة

  

 

  
  ١٩٧٥أبريل / نيسان٢٢نص االتفاق المعقود بتاريخ 

 بين السلفادور والوآالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات
  في إطار معاهدة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية

 عدم انتشار األسلحة النووية دةومعاه
 

  اتفاق عن طريق تبادل الرسائل مع جمهورية السلفادور
 لتعديل البروتوآول الملحق باتفاق الضمانات

  
  
  
 
ديل البروتوآول             -١ اريخ         ١يرد نص الرسائل المتبادلة، التي تشكل اتفاقًا على تع ود بت اق المعق  الملحق باالتف
سان٢٢ ل / ني ة١٩٧٥أبري ين جمهوري ار   ب ي إط ضمانات ف ق ال ة لتطبي ة الذري ة للطاق ة الدولي سلفادور والوآال  ال

ة  لحة النووي شار األس دم انت دة ع ة ومعاه ا الالتيني ي أمريك ة ف لحة النووي دة حظر األس ذه ٢معاه ي ه سخًا ف ، مستن
 .الوثيقة لكي تطلع عليه جميع الدول األعضاء في الوآالة

ران ١٠رسائل المتبادلة حيز النفاذ في  وقد دخلت التعديالت المتفق عليها في ال    -٢ ه  / حزي ، وهو  ٢٠١١يوني
  .التاريخ الذي تلقت فيه الوآالة ردًا إيجابيًا من جانب السلفادور

  
  
  
  
  

  ".بروتوآول الكميات الصغيرة "يشار إليه باسم  ١

  .INFCIRC/232يرد مستنسخًا في الوثيقة   ٢

  

  
11-23116 



 
INFCIRC/232/Mod.1 
 الملحق

 
  

 وزارة الشؤون الخارجية
 جمهورية السلفادور

 
 وزارة الدولة

 
 N°/CB/DNT/DGAJ__1067الوثيقة 

 
 مع مرفقاتها

 
 ٢٠١١مايو / أيار٣١يغو آوسكاتالن، أنت

 
 

 السيد المحترم،
 

ة          ة الذري ة للطاق ة الدولي الة الوآال ى رس شرفني أن أشير إل ة (ي ول ١المؤرخة  ) الوآال بتمبر  / أيل صها  ٢٠٠٦س  ون
 :آالتالي

 
 إلى صاحب السعادة السيد بايرون فيرناندو الريوس لوبيز،"

  السفير
  لة الدولية للطاقة الذريةالبعثة الدائمة للسلفادور لدى الوآا

65, rue de Lausanne  
1202 Geneva (Switzerland) 

 
 ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١

 
 صاحب السعادة،"
 
ة         " ة الذري ة للطاق ة الدولي دآم والوآال ة بل ين حكوم ود ب اق المعق ى االتف ير إل شرفني أن أش ة(ي ق ) الوآال لتطبي

ة ف             دة حظر األسلحة النووي ة،               الضمانات في إطار معاه شار األسلحة النووي دة عدم انت ة ومعاه ا الالتيني ي أمريك
اذ في         ")بروتوآول الكميات الصغيرة  "المسّمى فيما يلي    (وإلى البروتوآول الملحق بها       ٢٢، اللذين دخال حيز النف

ة في     ١٩٧٥أبريل  /نيسان ول ٢٠، وآذلك إلى مقررات مجلس محافظي الوآال بتمبر  / أيل ذه    ٢٠٠٥س ل ه شأن مث  ب
 .وآوالتالبروت

 
تقوية تنفيذ الضمانات في الدول    "لقد استرعى المدير العام للوآالة، الدآتور محمد البرادعي، في تقريره المعنون            "

ات صغيرة  والت آمي ة ببروتوآ ة،    "المرتبط واد النووي ن الم ة ع ارير بدئي ـّي تق ة لتلق ة الوآال ى حاج اَه إل ، االنتب
دانيًا،      والحصول على معلومات بشأن المرافق النووي      يش مي شطة التفت ام بأن ة المزمعة أو القائمة، والتمكـّن من القي

ات     .إذا لزم األمر، فيما يتعلق بكل الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة ضًا أن بروتوآوالت الكمي وأوضح أي
 .الصغيرة تعطـِّل تلك الصالحيات في الوقت الراهن

 
ى أن بروتوآول                     وقد أّيد المجلس التقييم الذي انتهى إلي      " ام، إل دير الع ر الم ى تقري اًء عل ام وخلص، بن ه المدير الع

ّرر المجلس أن يبقى بروتوآول      .الكميات الصغيرة بشكله الحالي يمثل نقطة ضعف في نظام ضمانات الوآالة وق
ـّد وب               ى النص الموح ة عل ديالت الُمدخل ًا بالتع التغيير في  الكميات الصغيرة جزءًا من نظام ضمانات الوآالة، رهن

آما قّرر المجلس أنه لن  .المعايير الخاصة ببروتوآول الكميات الصغيرة حسبما هو مقترح في تقرير المدير العام
ـَّح وخضعت          ـَّد المنق نصِّ الموح يوافق، من اآلن فصاعدًا، على نصوص هذه البروتوآوالت إال إذا استندت إلى ال

  .للمعايير المعدَّلة
     

  رؤوفطارق السيد
  العالقات الخارجية وتنسيق السياساتمكتب
   الدولية للطاقة الذريةالوآالة
  النمسافيينا،

 



- ٢ -  
  
  
  
وَّض المجلس    " اذًا                   وقد ف ات صغيرة إنف دول المرتبطة ببروتوآوالت آمي ع ال ادل رسائل مع جمي ام تب دير الع  الم

 .للنصِّ الموحـَّد المنقَّح والمعايير المعدَّلة، وناشد الدول المعنّية تبادل هذه الرسائل في أقرب وقت ممكن
 
 :يرة بحيث تنصُّ على ما يليوبناًء على ذلك، ُيقتـَرح تعديل الفقرة األولى من بروتوآول الكميات الصغ"

 السلفادور دامت ما )١( -أوًال

ة  أنشطة ضمن تملك، )أ( لمية  نووي ا  تحت  أو أراضيها  داخل  س ضائية  واليته  تحت  أو الق
ات  نووية مواد مكان، أّي في سيطرتها وع  الموضوعة،  الحدود  تتجاوز  بكمي ادة  لن  الم
ين  المعقود االتفاق من ٣٦ المادة في المعنية، سل  ب ة  فادورال ق  والوآال ضمانات  لتطبي  ال

ي ار ف دة إط ر معاه لحة حظ ة األس ي النووي ا ف ة أمريك دة الالتيني دم ومعاه شار ع  انت
 ،")االتفاق "يلي فيما سيدعى الذي (النووية األسلحة

 
ذت أو )ب( رارًا اتخ شييد ق ق بت ا مرف صريح أو م شييده، بالت ا بت د ورد آم ك تحدي ي ذل  ف

 التعاريف،
 

 من المواد باستثناء االتفاق، من الثاني الجزء في عليها المنصوص األحكام ذتنفي يـُعطَّل
ى ٣٢ ادة ٣٨ إل ادتين ٤٠ والم ادة ٤٩و ٤٨ والم ادة ٥٩ والم ادتين ٦١ والم  ٦٧ والم
ادة ٦٨ و واد ٧٠ والم ن والم ى ٧٢ م ادة ٧٦ إل واد ٨٢ والم ن والم ى ٨٤ م  ٩٠ إل

 .٩٥و ٩٤ والمادتين
 

ع يجوز  )٢( ي المعلومات  تجمي ا يجب  الت الفقرتين عمالً  إبالغه ادة من ) ب(و) أ (ب  من ٣٣ الم
ضاء،  حسب  سنوي،  تقرير يـُقدَّم وبالمثل واحد؛ سنوي تقرير في وتقديمها االتفاق  عن  االقت
 .٣٣ المادة من) ج (الفقرة في عليها المنصوص النووية المواد وتصدير استيراد

 
ى )٣( سنى حت د أن يت ي ُتعق ا ف ات حينه ة الترتيب صوص الفرعي ا المن ي عليه ادة ف ن ٣٨ الم  م

 :يلي بما السلفادور تقوم االتفاق،
 

ة  إبالغ إما )أ( سبقاً  الوآال ا  آافٍ  بوقت  م ديها  سيكون  بم واد  من  ل ة  م شطة  ضمن  نووي  أن
ان،  أيِّ في سيطرتها تحت أو القانونية واليتها تحت أو أراضيها داخل سلمية نووية  مك
 البروتوآول، هذا من) ١ (القسم في إليها شارالُم الحدود تتجاوز بكميات

 
 بتشييده، بالتصريح أو ما مرفق بتشييد قرار اتخاذ بمجرَّد الوآالة إبالغ أو )ب(
 

 .أسبق أيُّهما 
 

ومتكم   " ب حك ن جان ابي م رد اإليج الة وال ذه الرس إن ه دآم، ف ة بل دى حكوم وًال ل ى قب راح يلق ذا االقت ان ه إذا آ ف
اًء          سيشكالن اتفاقًا بين ج    صغيرة بن ات ال ديل بروتوآول الكمي مهورية السلفادور والوآالة الدولية للطاقة الذرية لتع

 ."على ذلك، وستدخل تعديالت البروتوآول حيز النفاذ في التاريخ الذي تتلقى فيه الوآالة ذلك الرد
 
 .التقدير آيات أسمى بقبول سعادتكم وتفضَّلوا"
 

  طارق رؤوف
  مدير مكتب العالقات الخارجية

 وتنسيق السياسات باإلنابة

 المدير العامبالنيابة عن 
 



- ٣ -  
  
  
  

الة       ا في الرس ويسعدني في هذا الصدد أن أبلغكم بأن حكومة جمهورية السلفادور تقبل الشروط المشار إليه
  .المذآورة أعاله

 
 .وتفضَّلوا سيادتكم بقبول أسمى آيات التقدير 

 
 هوغو روجير مارتينيز بونيا )توقيع(       

 وزير الخارجية
  
  
  



 

  
  
  

٢٠٠٦-٩-١ 
 

 صاحب السعادة،
 

لتطبيق الضمانات ) الوآالة(االتفاق المعقود بين حكومة بلدآم والوآالة الدولية للطاقة الذرية  يشرفني أن أشير إلى     
ى            ة، وإل لحة النووي شار األس دم انت دة ع ة ومعاه ا الالتيني ي أمريك ة ف لحة النووي ر األس دة حظ ار معاه ي إط ف

ا  ول الملحق به ي (البروتوآ ا يل سّمى فيم صغيرة"الم ات ال ول الكمي ي ، ال")بروتوآ اذ ف ز النف ذين دخال حي  ٢٢ل
ة في     ١٩٧٥أبريل  /نيسان ول ٢٠، وآذلك إلى مقررات مجلس محافظي الوآال بتمبر  / أيل ذه    ٢٠٠٥س ل ه شأن مث  ب

 .البروتوآوالت

دول    "لقد استرعى المدير العام للوآالة، الدآتور محمد البرادعي، في تقريره المعنون            ضمانات في ال تقوية تنفيذ ال
و ة ببروتوآ ات صغيرةالمرتبط ة،    "الت آمي واد النووي ن الم ة ع ارير بدئي ـّي تق ة لتلق ة الوآال ى حاج اَه إل ، االنتب

دانيًا،            يش مي شطة التفت ام بأن والحصول على معلومات بشأن المرافق النووية المزمعة أو القائمة، والتمكـّن من القي
ات     .ةإذا لزم األمر، فيما يتعلق بكل الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شامل ضًا أن بروتوآوالت الكمي وأوضح أي

 .الصغيرة تعطـِّل تلك الصالحيات في الوقت الراهن

ى أن بروتوآول                               ام، إل دير الع ر الم ى تقري اًء عل ام وخلص، بن دير الع ه الم وقد أّيد المجلس التقييم الذي انتهى إلي
ّرر المجلس أن يبقى بروتوآول      .الكميات الصغيرة بشكله الحالي يمثل نقطة ضعف في نظام ضمانات الوآالة وق

التغيير في                 ـّد وب ى النص الموح ة عل ديالت الُمدخل ًا بالتع الكميات الصغيرة جزءًا من نظام ضمانات الوآالة، رهن
آما قّرر المجلس أنه لن  .المعايير الخاصة ببروتوآول الكميات الصغيرة حسبما هو مقترح في تقرير المدير العام

ـَّح وخضعت      يوافق، من اآلن فصاع    ـَّد المنق نصِّ الموح دًا، على نصوص هذه البروتوآوالت إال إذا استندت إلى ال
 .للمعايير المعدَّلة

وقد فوَّض المجلس المدير العام تبادل رسائل مع جميع الدول المرتبطة ببروتوآوالت آميات صغيرة إنفاذًا للنصِّ                
 .دول المعنّية تبادل هذه الرسائل في أقرب وقت ممكنالموحـَّد المنقَّح والمعايير المعدَّلة، وناشد ال

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

  السلفادور دامت ما )١ (-أوًال

ي  تحت  أو القضائية واليتها تحت أو أراضيها داخل سلمية نووية أنشطة ضمن تملك، )أ(  طرتهاس
ادة  في  المعنية، المادة لنوع الموضوعة، الحدود تتجاوز بكميات نووية مواد مكان، أّي في  الم
اق  من ٣٦ ود  االتف ين  المعق سلفادور  ب ة  ال ق  والوآال ضمانات  لتطبي دة  إطار  في  ال  حظر  معاه

ا ف سيدعى  الذي (النووية األسلحة انتشار عدم ومعاهدة الالتينية أمريكا في النووية األسلحة  يم
  ،")االتفاق "يلي

 
 

 
Al Excelentísimo 
Señor Byron Fernando Larios López 
Embajador,  
Misión Permanente de El Salvador ante el OIEA 
65, rue de Lausane 
1202 Geneva  
Switzerland 

الذرة من أجل السالمتسخير   

Wagramer Strasse 5, P.O. Box 100, A-1400 Wien, Austria 
Phone: (+43 1) 2600  Fax: (+43 1) 26007 
E-mail: Official.Mail@iaea.org  Internet: http://www.iaea.org 

In reply please refer to:  
Dial directly to extension: (+431) 2600-215220 
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  ٢الصفحة 

  
 

 التعاريف، في ذلك تحديد ورد آما بتشييده، بالتصريح أو ما مرفق بتشييد قرارًا اتخذت أو )ب(

اني  الجزء في عليها المنصوص األحكام تنفيذ يـُعطَّل اق،  من  الث تثناء  االتف واد  باس  ٣٢ من  الم
ادة  ٥٩ والمادة ٤٩و ٤٨ والمادتين ٤٠ والمادة ٣٨ إلى ادتين وال ٦١ والم ادة  ٦٨ و ٦٧ م  والم
  .٩٥و ٩٤ والمادتين ٩٠ إلى ٨٤ من والمواد ٨٢ والمادة ٧٦ إلى ٧٢ من والمواد ٧٠

ع  يجوز )٢( ي  المعلومات  تجمي ا  يجب  الت الفقرتين  عمالً  إبالغه ادة  من ) ب(و) أ (ب اق  من  ٣٣ الم  االتف
ديمها ي وتق ر ف نوي تقري د؛ س ل واح ـُقدَّم وبالمث ر ي نوي، تقري سب س ضاء،االق ح ن ت تيراد ع  اس
  .٣٣ المادة من) ج (الفقرة في عليها المنصوص النووية المواد وتصدير

وم  االتفاق، من ٣٨ المادة في عليها المنصوص الفرعية الترتيبات حينها في ُتعقد أن يتسنى حتى )٣(  تق
 :يلي بما السلفادور

ة  إبالغ إما )أ( سبقاً  الوآال ا  آافٍ  بوقت  م ديها  سيكون  بم واد  من  ل ة  م شطة  ضمن  نووي ة  أن  نووي
لمية ل س ا تحت أو أراضيها داخ ة واليته يطرتها تحت أو القانوني ي س ان، أيِّ ف ات مك  بكمي
 البروتوآول، هذا من) ١ (القسم في إليها الُمشار الحدود تتجاوز

  بتشييده، بالتصريح أو ما مرفق بتشييد قرار اتخاذ بمجرَّد الوآالة إبالغ أو )ب(

 .بقأس أيُّهما

ومتكم       ب حك ن جان ابي م رد اإليج الة وال ذه الرس إن ه دآم، ف ة بل دى حكوم وًال ل ى قب راح يلق ذا االقت ان ه إذا آ ف
اًء              صغيرة بن ات ال ديل بروتوآول الكمي سيشكالن اتفاقًا بين جمهورية السلفادور والوآالة الدولية للطاقة الذرية لتع

 .في التاريخ الذي تتلقى فيه الوآالة ذلك الردعلى ذلك، وستدخل تعديالت البروتوآول حيز النفاذ 

 .وتفضَّلوا سعادتكم بقبول أسمى آيات التقدير

 

 
 

 طارق رؤوف

  مدير مكتب العالقات الخارجية
 وتنسيق السياسات باإلنابة

 
 المدير العامبالنيابة عن 

 

 




