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عامتوزيع 
 عربي

إسبانياألصل: 

 نشـرة إعالميــة

  

 

  ١٩٧٨شباط/فبراير  ٢٢نص االتفاق المعقود بتاريخ 
  لتطبيق بين باراغواي والوكالة الدولية للطاقة الذرية

  الضمانات في إطار معاهدة حظر األسلحة النووية
 في أمريكا الالتينية ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

 

  اتفاق عن طريق تبادل الرسائل مع جمهورية باراغواي
 لتعديل البروتوكول الملحق باتفاق الضمانات

  

  

ديل   -١ ى تع اً عل ي تشكل اتفاق ة، الت ائل المتبادل رد نص الرس ولي ين  ١البروتوك ود ب اق المعق الملحق باالتف
ي  ة ف جمهورية باراغواي والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة حظر األسلحة النووي

ة ع ٢أمريكا الالتينية ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووي ه جمي ع علي ة لكي تطل ذه الوثيق ق ه ي مرف ، مستنسخاً ف
 ء في الوكالة.الدول األعضا

ذي  ٢٠١٨تموز/يوليه  ١٧وقد بدأ في   -٢ اريخ ال نفاذ التعديالت المتفق عليها في الرسائل المتبادلة، وهو الت
  تلقت فيه الوكالة بالغاً مكتوباً من باراغواي تُفيد فيه بأنها قد استوفت متطلباتها الداخلية لبدء النفاذ.

  

 
  يشار إليه باسم "بروتوكول الكميات الصغيرة". ١
  ./279INFCIRCيرد مستنسخاً في الوثيقة  ٢



INFCIRC/279/Mod.1 
  الملحق

 

 باراغـواي
  وزارة الشؤون الخارجية

  الحكومة الوطنية
 
 

18-03585E 
  مترجم من اللغة اإلسبانية

 مديرية المعاهدات

  ١٠٣/٢٠١٨. VMRE/DT/E/Noالمرجع 

 ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩أسونسيون في 

 السيد المحترم،

وص   يكم بخص ب إل فني أن أكت ِرّ اراغواي  يش ة ب ين جمهوري ود ب اق المعق ق باالتف ول الملح البروتوك
ي  ة ف دة حظر األسلحة النووي ي إطار معاه والوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) من أجل تطبيق الضمانات ف

 أمريكا الالتينية ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.

الة ويسعدني في هذا الصدد أن أبلغكم بأنَّ حكومة ج   ي رس ل الشروط المقترحة ف اراغواي تقب ة ب مهوري
م  انون رق ي  ٦٠٣٥الوكالة، وبأنَّ المجلس الوطني قد أعطى موافقته من خالل الق ة ف نَّته السلطة التنفيذي ذي س ال

 .٢٠١٨أيار/مايو  ١٠وُصِدّق عليه في  ٢٠١٨نيسان/أبريل  ١٠

ا وبناء عليه، وعمالً باألحكام المنصوص عليها بمقتضى اال   ائل فيم ادل الرس ق تب تفاق المعقود عن طري
ة  ه الوكال ى في ذي تتلق اريخ ال ي الت اق ف ذا االتف اذ ه دأ نف يتعلق بالبروتوكول بين جمهورية باراغواي والوكالة، يب

 هذه الرسالة.

 وأغتنم هذه الفرصة ألعرب لسيادتكم عن أسمى آيات التقدير.  

 
 [ختم]

 
  (التوقيع)

 
 فيديريكو أ. غونساليس

  السفير
  وزير الشؤون الخارجية

 
 سعادة السيد يوكيا أمانو

  المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
  فيينا، النمسا



 

 

 مديرية المعاهدات

  ١٠٤/٢٠١٨. VMRE/DT/E/Noالمرجع 

 ٢٠١٨ حزيران/يونيه ٢٩أسونسيون في 

 السيد المحترم،

فني أن أكتب إليكم بخصوص رسالتكم المؤرخة     ، التي تنص على ما يلي:٢٠٠٦أيلول/سبتمبر  ١يشِرّ

 السيد المحترم،

ق    ة) لتطبي ة (الوكال ة الذري يشرفني أن أشير إلى االتفاق المعقود بين حكومة بلدكم والوكالة الدولية للطاق
دة حظر األس ة، الضمانات في إطار معاه دة عدم انتشار األسلحة النووي ة ومعاه ا الالتيني ي أمريك ة ف لحة النووي

اذ  ز النف وإلى البروتوكول الملحق به (المشار إليه فيما يلي باسم "بروتوكول الكميات الصغيرة")، اللذين دخال حي
ل  ٢٠٠٥أيلول/سبتمبر  ٢٠، وكذلك إلى قرارات مجلس محافظي الوكالة في ١٩٧٩أذار/مارس  ٢٠في  بشأن مث

 هذه البروتوكوالت.

ي    ولقد لفت المدير العام للوكالة، الدكتور محمد البرادعي، في تقريره المعنون "تعزيز تنفيذ الضمانات ف
ة،  واد النووي الدول التي لديها بروتوكوالت كميات صغيرة"، االنتباهَ إلى حاجة الوكالة لتلقـّي تقارير أولية عن الم

دانياً، والحصول على معلومات بش أن المرافق النووية المخططة أو القائمة؛ والتمكـّن من القيام بأنشطة التفتيش مي
ات  والت الكمي ح أنَّ بروتوك املة. وأوض مانات ش ات ض ديها اتفاق ي ل دول الت ل ال ق بك ا يتعل ر، فيم زم األم إذا ل

 الصغيرة تعطـِّل تلك الصالحيات في الوقت الراهن.

يم    س التقي د المجل ى أنَّ وأيَّ ام، إل دير الع ر الم ى تقري اًء عل ص، بن ام وخل دير الع ه الم ى إلي ذي انته ال
ى  س أن يبق ّرر المجل بروتوكول الكميات الصغيرة بشكله الحالي يمثِّل نقطة ضعف في نظام ضمانات الوكالة. وق

ة عل ديالت الُمدخل اً بالتع ة، رهن ن نظام ضمانات الوكال ات الصغيرة جزءاً م ـّد بروتوكول الكمي نص الموح ى ال
ّرر  ا ق ام. كم دير الع ر الم وبالتغيير في المعايير الخاصة ببروتوكول الكميات الصغيرة حسبما هو مقترح في تقري
ـَّد  نّصِ الموح ى ال تندت إل ذه البروتوكوالت إال إذا اس ى نصوص ه ن اآلن فصاعداً، عل المجلس أنه لن يوافق، م

 المنقـَّح وخضعت للمعايير المعدَّلة.

ات صغيرة و   دول المرتبطة ببروتوكوالت كمي ع ال ع جمي ائل م ادل رس ض المجلُس المدير العام تب قد فوَّ
 إنفاذاً للنص الموحـّد المنقـّح والمعايير المعّدلة، وناشد الدول المعنية تبادل هذه الرسائل في أقرب وقت ممكن.

 

 

 سعادة السيد يوكيا أمانو
  للطاقة الذريةالمدير العام للوكالة الدولية 

  فيينا، النمسا
  



  ٢الصفحة 

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

 ) إلى أن تكون باراغواي١( -أوالً 

ا القضائية أو تحت سيطرتها   (أ)   تملك، ضمن أنشطة نووية سلمية داخل أراضيها أو تحت واليته
ادة في أّي مكان، مو ي الم ة، ف ادة المعني وع الم اد نووية بكميات تتجاوز الحدود الموضوعة، لن

ر  ٣٦ دة حظ ار معاه ي إط مانات ف ق الض ة لتطبي اراغواي والوكال ين ب ود ب اق المعق ن االتف م
ا  ذي سيدعى فيم ة (ال األسلحة النووية في أمريكا الالتينية ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووي

  يلي "االتفاق")،
  أو اتخذت قراراً بتشييد مرفق ما أو بالتصريح بتشييده، كما ورد تحديد ذلك في مادة التعاريف،  )(ب  

ن    واد م تثناء الم اق، باس ن االتف اني م ي الجزء الث ا ف ى  ٣٢يـُعطَّل تنفيذ األحكام المنصوص عليه  ٣٨إل
ادة  ادتين  ٤٠والم ادة  ٤٩و ٤٨والم ادة  ٥٩والم ادتين  ٦١والم ن  ٧٠ادة والم ٦٨و ٦٧والم واد م والم

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

ديمها  ٣٣يجوز تجميع المعلومات التي يجب إبالغها عمالً بالفقرتين (أ) و(ب) من المادة   )٢( من االتفاق وتق
تيراد وتص ن اس اء، ع ب االقتض نوي، حس ر س دَّم تقري ل يُق د، وبالمث نوي واح ر س ي تقري واد ف دير الم

 .٣٣النوويّة المبيَّنة في الفقرة (ج) من المادة 

ادة   )٣( ي الم ا ف ة المنصوص عليه ات الفرعي ا الترتيب ي حينه د ف نى أن تُعق ى يتس وم  ٣٨حت اق، تق ن االتف م
 باراغواي بما يلي:

ة إما إخطار الوكالة مسبقاً بوقت كاٍف بما سيكون لديها من مواد نووية تُستخَدم في أنش  (أ)   طة نووي
سلمية داخل أراضيها أو تحت واليتها القانونية أو تحت سيطرتها في أي مكان، بكميات تتجاوز 

 ) من هذا البروتوكول،١الحدود المـُشار إليها في القسم (
  أو إخطار الوكالة بمجرد اتخاذ قرار بتشييد مرفق ما أو بالتصريح بتشييده، أيهما أسبق.  (ب)  

دكم  فإذا كان هذا االقتراح ة بل ب حكوم ن جان ابي م رد اإليج الة وال ذه الرس إن ه دكم، ف ة بل دى حكوم يلقى قبوالً ل
ك، وستدخل  ى ذل اًء عل ات الصغيرة بن ول الكمي سيشكالن اتفاقاً بين جمهورية باراغواي والوكالة لتعديل بروتوك

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

 وتفّضلوا سعادتكم بقبول أسمى آيات التقدير.

 المدير العامبالنيابة عن   

 

 (التوقيع) طارق رؤوف
  مدير مكتب العالقات الخارجية وتنسيق السياسات باإلنابة

 



  ٣لصفحة ا

 

الة    ي رس ل الشروط المقترحة ف اراغواي تقب ة ب ة جمهوري ويسعدني في هذا الصدد أن أبلغكم بأنَّ حكوم
وطني بمقتضاها الوكالة اآلنفة الذ س ال ي أعطى المجل ة الت اً لتشريعاتنا الوطني كر وأنها تُرسل صك التصديق وفق

ي  ٦٠٣٥موافقته من خالل القانون رقم  ة ف ي  ٢٠١٨نيسان/أبريل  ١٠الذي سنَّته السلطة التنفيذي ه ف ِدّق علي وُص
 .٢٠١٨أيار/مايو  ١٠

 ير.وأغتنم هذه الفرصة ألعرب لسيادتكم عن أسمى آيات التقد  

 

 

 [الختم]
 

 (التوقيع)
 

 فيديريكو أ. غونساليس
  السفير

  وزير الشؤون الخارجية
 




