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انكليزي: األصل

 نشـرة إعالميــة

  

 

  
  ١٩٧٥يوليه / تموز٢٨نص االتفاق المعقود في 

  بين سوازيلند والوآالة لتطبيق الضمانات
 في إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

 
 بروتوآول معدَّل

 
 
  
 المعدَّل الملحق باالتفاق المعقود بين مملكة سوازيلند والوآالة الدولية للطاقة الذرية   يرد نص البروتوآول    -١

ه    ١لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية    ع علي  مستنسخًا في مرفق هذه الوثيقة لكي تطل
 .جميع الدول األعضاء في الوآالة

ذي              ٢٠١٠يوليه  /وز تم ٢٣وقد بدأ نفاذ هذا البروتوآول في         -٢ اريخ ال ه، أي في الت ة من ، عمًال بالمادة الثاني
 .وّقع فيه ممثال سوازيلند والوآالة على هذا البروتوآول

  
  
  
  
  
  
  
  

  .INFCIRC/227يرد مستنسخًا في الوثيقة   ١
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 بروتوآـــــــــــــول

  

ة      ") سوازيلند" يلي   التي ستدعى في ما   (اتفقت مملكة سوازيلند     ا      (والوآالة الدولية للطاقة الذري ي ستدعى في م الت
 :على ما يلي") الوآالة"يلي 

ى   ٣٢يعطل تنفيذ األحكام المنصوص عليها في الجزء الثاني من االتفاق، باستثناء المواد من               )١( -أوًال  إل
ادة ٣٨ ادة ٤٠ والم ادة ٤٨ والم ادة ٤٩ والم ادة ٥٩ والم ادت٦١ والم ادة ٦٨ و ٦٧ين  والم  والم
ى أن    ٩٥ و   ٩٤ والمادتين   ٩٠ إلى   ٨٤ والمواد من    ٨٢ والمادة   ٧٦ إلى   ٧٢ والمواد من    ٧٠ ، إل

  تكون سوازيلند

ة أو تحت                   )أ(   ا القانوني لمية داخل أراضيها أو تحت واليته ة س شطة نووي تملك، ضمن أن
ات تتجاوز الحدود الموضوعة،              ادة     سيطرتها في أي مكان، مواد نووية بكمي وع الم  لن

ضمانات                ٣٦المعنية، في المادة     ق ال ة لتطبي ين سوازيلند والوآال ود ب اق المعق  من االتف
 ،")االتفاق"الذي سيدعى فيما يلي (في إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية 

ادة            أو اتخذت قرارًا بتشييد مرفق ما أو بالتصريح        )ب(   ك في م د ذل ا ورد تحدي شييده، آم  بت
 التعاريف،

الفقرتين       )٢(  ًال ب ا عم ب إبالغه ي يج ات الت ع المعلوم وز تجمي ادة  ) ب(و ) أ(يج ن الم ن ٣٣م  م
ضاء، عن    نوي، حسب االقت ر س دَّم تقري ل يق د؛ وبالمث نوي واح ر س ي تقري ديمها ف اق وتق االتف

 .٣٣من المادة ) ج(قرة استيراد وتصدير المواد النووية المبينة في الف

ادة                 )٣(  ا في الم اق،     ٣٨حتى يتسنى أن ُتعقد في حينها الترتيبات الفرعية المنصوص عليه  من االتف
 :تقوم سوازيلند بما يلي

شطة    )أ(    ة ضمن أن واد نووي ديها من م يكون ل ا س اٍف بم سبقًا بوقت آ ًة م إبالغ الوآال ا ب إم
ان،      نووية سلمية داخل أراضيها أو تحت واليته    ة أو تحت سيطرتها في أي مك ا القانوني

  بكميات تتجاوز الحدود المشار إليها في الجزء األول من االتفاق،

 أو بإبالغ الوآالة بمجرد اتخاذ قرار بتشييد مرفق ما أو بالتصريح بتشييده، )ب(  

 .أيهما أسبق  

ذي  -ثانيًا اق ال ول الملحق باالتف ّل البروتوآ ول مح ذا البروتوآ ّل ه ي يح وازيلند ف ه س وز٨ وّقعت علي ه / تم يولي
ه               ١٩٧٥يوليه  / تموز ٢٨، والذي بدأ نفاذه في      ١٩٧٥ ع في ذي يوّق اريخ ال ، ويبدأ نفاذ هذا البروتوآول في الت

 .ممثال سوازيلند والوآالة عليه
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  . االنكليزية، من نسختين باللغة٢٠١٠يوليه /تحرَّر في فيينا في اليوم الثالث والعشرين من شهر تموز 
 
 

  :للطاقة الذرية الوآالة الدوليةعن   :مملكة سوازيلندعن 
  
  )توقيع(    )توقيع(

  يوآيا أمانو   لوطفو دالميني
  المدير العام   وزير الخارجية 

  والتعاون الدولي  
 
 
 




