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ضمانات في إطار             أندورارة  إمايرد نص االتفاق المعقود بين       -١ ق ال  والوآالة الدولية للطاقة الذرية لتطبي

ع األعضاء                رَّ مجلس      . معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية مستنسخًا في هذه الوثيقة لكي يطلع عليه جمي د أق وق
ي   اق ف افظين االتف انون األول٧المح سمبر / آ ي ـِّووق. ٢٠٠٠دي اق ف اع االتف سا، فيين ان٩ي ، فالنم ون  آ

  ..٢٠٠١يناير /الثاني
  
، أي في التاريخ الذي    ٢٠١٠أآتوبر  / تشرين األول  ١٨ منه، في    ٢٤ بالمادة    ً وقد بدأ نفاذ االتفاق، عمال     -٢

دورا  إخطارًا خطيًا يفيد بأن      إمارة أندورا تلقت فيه الوآالة من      دء           أن ة والدستورية لب ات القانوني  استوفت المتطلب
   . عمًال بالمادة الثانية منه، في التاريخ ذاتهوبدأ نفاذ البروتوآول،. نفاذه
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INFCIRC/808 
 المرفق

  إمارة أندوراالمعقود بين  االتفاق
  والوآالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات
  في إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

ا آانت    دورا  لم ارة أن ي   ( إم ا يل ي م ي ستدعى ف دورا"الت اً ") أن دطرف ي معاه شار األسلحة   ف ة عدم انت
ي       (النووية   ا يل ي ستدعى في م دة "الت دن وموسكو وواشنطن في            ")المعاه ا في لن ع عليه اب التوقي تح ب ي ف الت

  ؛١٩٧٠مارس / آذار٥ ودخلت حيز النفاذ في ١٩٦٨يوليه /تموز ١

  : من المادة الثالثة من المعاهدة تنص على ما يلي١ الفقرة ولما آانت  

ل ضمانات تحدد                 تتعهد آل دولة من   "   أن تقب  الدول غير الحائزة ألسلحة نووية األطراف في المعاهدة ب
ة                   ة الذري ة للطاق ة الدولي اً صيغتها في اتفاق يتعين التفاوض عليه وعقده مع الوآال  للنظام األساسي     وفق

اء     للوآالة الدولية للطاقة الذرية ونظام ضماناتها، وتكون الغاية الوحيدة من ذلك االتفاق التحقق               من وف
ة                       ة الحؤول دون تحريف استخدام الطاق دة بغي ذه المعاه الدولة بااللتزامات التي تعهدت بها بموجب ه

ة األخرى               ق  . النووية عن األغراض السلمية صوب األسلحة النووية أو األجهزة المتفجرة النووي وتطب
راء واد إج واد المصدرية والم ى الم ادة، عل ذه الم ي ه ة ف ضمانات المطلوب شطارية الخاصة ات ال  االن

ك     ارج ذل ودة خ ت موج سي أم آان ووي رئي ق ن ي أي مرف ستخدم ف تج أو تحضر أو ت ت تن واء أآان س
شطارية                  . المرفق واد االن واد المصدرية والم ع الم ى جمي وتطبق الضمانات المطلوبة في هذه المادة عل

اض داخل تلك الدولة أو تحت     الخاصة المستخدمة في جميع األنشطة النووية السلمية التي ُتباَشر في أر          
  ".واليتها، أو تباشر تحت سيطرتها في أي مكان

ي           ( الوآالة الدولية للطاقة الذرية      ولما آانت    ا يل ي ستدعى في م ة "الت ادة      ") الوآال مفوضة بموجب الم
  الثالثة من نظامها األساسي بأن تعقد مثل هذه االتفاقات؛

  :يوالوآالة قد اتفقتا على ما يل أندورا نإف  
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  الجزء األول

  التعهـــد األساســــي

  ١المــــادة 

 ألحكام هذا وفقًا من المادة الثالثة من المعاهدة بأن تقبل ضمانات، تطبق ١بالفقرة  عمًال أندوراتتعهد   
االتفاق، على جميع المواد المصدرية والمواد االنشطارية الخاصة المستخدمة في جميع األنشطة النووية 

حصرًا باَشر داخل أراضيها أو تحت واليتها أو التي تباشر تحت سيطرتها في أي مكان، وذلك ـُة التي تالسلمي
  .من أجل التحقق من أن هذه المواد ال تحرف صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى

  تطبيق الضمانات

  ٢المـــادة 

ضمانات،       اً  من حق الوآالة ومن واجبها أن تكفل تطبيق ال واد       وفق ع الم ى جمي اق، عل ذا االتف ام ه  ألحك
ي ت       سلمية الت ة ال شطة النووي ع األن ي جمي ستخدمة ف ة الم شطارية الخاص واد االن صدرية والم ل ـُالم باَشر داخ

ك         ـُأو تحت واليتها أو ت     أندوراأراضي   من أجل التحقق من أن         حصرًا   باَشر تحت سيطرتها في أي مكان، وذل
  . صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرىهذه المواد ال تحرف صوب

  والوآالة أندوراالتعاون بين 

  ٣المـــادة 

  .والوآالة على تسهيل تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في هذا االتفاق أندوراتتعاون   

  تنفيذ الضمانـــات

  ٤المـــادة 

  :تنفذ الضمانات المنصوص عليها في هذا االتفاق على نحو من شأنه  

ادى   )أ(   ة أن يتف ة أل  إعاق صادية والتكنولوجي ة االقت دورا التنمي دان     ن ي مي دولي ف اون ال أو التع
  األنشطة النووية السلمية، بما في ذلك التبادل الدولي للمواد النووية؛

رر     وأن يتفادى     )ب(   دخل بال مب سلمية أل        الت ة ال شطة النووي دورا  في األن شغيل   ، وخصوصاً ن  في ت
  المرافق؛

دارة الحصيفة التي يتطلبها تسيير األنشطة النووية على نحو   مع ممارسات اإل    يكون متفقاً  وأن  )ج(  
  .اقتصادي ومأمون
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  ٥المـــادة 

ا من المعلومات               )أ( صناعية وغيره ة وال ة األسرار التجاري ة لحماي تتخذ الوآالة آافة االحتياطات الالزم
  .قعلمها من خالل تنفيذ هذا االتفاإلى السرية التي تصل 

ل         ‘١’  )ب( ى  ال تنشر الوآالة وال تنق د حصلت        إل ة أو شخص أي معلومات تكون ق ة أو منظم أي دول
ذا                ذ ه غ معلومات محددة تتصل بتنفي ا أن تبل عليها من خالل تنفيذ هذا االتفاق؛ لكن يجوز له

اق  ى االتف ة إل افظي الوآال س مح ي  (مجل ا يل ي م يدعى ف ذي س س"ال ى و") المجل وظفي إل م
ة ا ذه      الوآال م به ى عل وا عل ضمانات أن يكون ة بال مية المتعلق امهم الرس ب مه ذين تتطل ل

ستلزمها                  ي ي ك في الحدود الت ة لمسؤولياتها في       إالمعلومات، شريطة أن يكون ذل اء الوآال يف
  .تنفيذ هذا االتفاق

ضمانات      ‘٢’   ة الخاضعة لل واد النووي ن الم وجزة ع ات م شر معلوم س ن ن المجل رار م وز بق يج
  . وافقت على ذلك الدول المعنية باألمر بصورة مباشرةإذاا االتفاق، بموجب هذ

  ٦المـــادة 

ضمانات           عمًالتراعي الوآالة عند تنفيذها الضمانات        )أ( بهذا االتفاق، التطورات التكنولوجية في مجال ال
ة الفعا                     دأ الرقاب ق مب اليف وتطبي ة للتك ل فعالي دها لتضمن أمث ى    مراعاة آاملة وتبذل قصارى جه ة عل ل

ة                     ائل تقني زة ووس ك باستخدام أجه اق، وذل ذا االتف حرآة المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب ه
  .أخرى في نقاط استراتيجية معينة، بالقدر الذي تسمح به التكنولوجيا الراهنة أو المقبلة

  :، تستخدم، على سبيل المثال، الوسائل التاليةللتكلفة فعالية من أجل ضمان أقصى  )ب(

  االحتواء، بوصفه وسيلة لتحديد مناطق قياس المواد ألغراض الحصر؛  ‘١’  

   لتقدير حرآة المواد النووية؛حصائية وأخذ العينات عشوائيًاإلوالتقنيات ا  ‘٢’  

ا   إجراءوترآيز    ‘٣’   تم فيه اج ات التحقق على ما تشتمل عليه دورة الوقود النووي من مراحل ي  إنت
زن المواد النووية التي يمكن في يسر استخدامها في صنع أسلحة            أو معالجة أو استعمال أو خ     

ن    ل م رى، والتقلي ة أخ رة نووي زة متفج ة أو أجه راءنووي ة  إج واد النووي ن الم ق م ات التحق
  .األخرى، شريطة أال يعرقل ذلك قيام الوآالة بتطبيق الضمانات بموجب هذا االتفاق

  النظام الوطني لمراقبة المواد النووية

  ٧دة المــا

ش   )أ( دورا  ئتن د   أن اً وتتعّه ذا         نظام ضمانات بموجب ه ة الخاضعة لل واد النووي ع الم ة جمي  لحصر ومراقب
  .االتفاق

ا     )ب( و يمكنه ى نح ضمانات عل ة ال ق الوآال ن     –تطب رف ع م تح ة ل واد النووي ن أن الم ستوثق م ي ت وه
ة أخر              من أن تتحقق من        – ىاالستخدامات السلمية صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووي

ستقلة     أندوراا نظام  إليهالنتائج التي توصل     ويشمل هذا التحقق، في جملة أمور، قياسات ومالحظات م
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ة   ا الوآال وم به ًاتق راء لإلوفق اق  ج ذا االتف ن ه اني م زء الث ي الج ددة ف د  . ات المح ة، عن ى الوآال وعل
  .أندورالفعالية التقنية لنظام اضطالعها بهذا التحقق، أن تضع موضع االعتبار الواجب مدى ا

  تزويـد الوآالة بالمعلومات

  ٨المــادة 

اق        )أ( ذا االتف ضمانات بموجب ه ذ ال ة تنفي ذاً لكفال االً  تنفي وم  فع دورا، تق ة    أن د الوآال اً  –بتزوي ام وفق  ألحك
اق   بمعلومات عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا اال        – الجزء الثاني من هذا االتفاق     تف

  .وبما للمرافق من سمات ذات صلة بتطبيق الضمانات على تلك المواد

طالعها    ‘١’  )ب( ة الض ات الالزم ات والبيان ن المعلوم ى م د األدن وى الح ة س ب الوآال ال تطل
  .بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب هذا االتفاق

ضم       ‘٢’   ق ال الزم لتطبي ى ال د األدن ى الح ق عل ن المراف ات ع صر المعلوم واد  تقت ى الم انات عل
  .النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا االتفاق

ة أل مباٍنللقيام في أي  – أندوراعلى طلب   بناًء –تكون الوآالة مستعدة      )ج( دورا  تابع بفحص المعلومات    ن
ذه المعلومات             . ذات حساسية خاصة   أندوراالتصميمية التي تعتبرها     ل ه يس من الضروري نق  نقالً ول

  .ندورا تابعة ألمباٍنلوآالة، شريطة أن تظل متاحة بسهولة للوآالة لتفحصها مجددا في اإلى  ماديًا

  مفتشـــو الوآالة

  ٩المـــادة 

  .ندوراعلى المفتشين الذين تسميهم الوآالة أل أندوراتحصل الوآالة على موافقة   ‘١’  )أ(

ا        أندورا اعترضت   إذا  ‘٢’   ر        –على تسمية مفتش مرشح له ر اقت ى إث ا عل سميته أو في أي    إم اح ت
  .اسم مفتش آخر أو أآثر أندورا تقترح الوآالة على – وقت آخر بعد التسمية

ي               أندورا أسفر رفض    إذا  ‘٣’   يش الت ات التفت ة عملي المتكرر قبول تسمية مفتشي الوآالة عن عرقل
ين  ة إيتع ام للوآال دير الع ل الم اق، يحي ذا االتف ا بموجب ه ي (جراؤه ا يل ي م يدعى ف ذي س ال

  . المناسبجراءالمجلس للنظر فيه بغية اتخاذ اإلإلى أمر هذا الرفض ") المدير العام"

ذ   )ب( دوراتتخ ال        أن و فع ى نح ن االضطالع عل ة م شي الوآال ين مفت ل تمك ي تكف ة الت وات الالزم الخط
  .بالوظائف المنوطة بهم بموجب هذا االتفاق

  :شأنهترتب زيارات مفتشي الوآالة وأنشطتهم على نحو من   )ج(

ولألنشطة النووية السلمية محل     ندورارباك أل إلزعاج وا إلأدنى حد احتماالت ا   إلى  أن يخفض     ‘١’  
  التفتيش؛

  .علم المفتشينإلى وأن يكفل حماية األسرار الصناعية أو أي معلومات سرية أخرى تصل   ‘٢’  
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  االمتيازات والحصانات

  ١٠المـــادة 

ذين          ) لكاتها وأموالها وأصولها  بما في ذلك ممت   ( الوآالة   أندوراتمنح     ا ال رهم من موظفيه شيها وغي ومفت
اق                  صلة في اتف ام ذات ال واردة في األحك سها ال يؤدون وظائف بموجب هذا االتفاق، االمتيازات والحصانات نف

  .امتيازات وحصانات الوآالة الدولية للطاقة الذرية

  رفع الضمانــــــات

  ١١المـــادة 

   أو تخفيفهااستهالك المواد النووية

ترفع الضمانات عن المواد النووية متى قررت الوآالة أن هذه المواد قد استهلكت، أو بلغت درجة من                
ضمانات، أو أصبحت                    اً التخفيف لم تعد معها صالحة لالستعمال في أي نشاط نووي هام من زاوية ال ر   عملي  غي

  .قابلة لالستخالص

  ١٢المـــادة 

  أندورا خارجإلى نقل المواد النووية 

دوراغ ـّتبل   ى  أن اق إل ذا االتف ضمانات بموجب ه ة خاضعة لل واد نووي ل م ا نق دمًا باعتزامه ة مق  الوآال
وترفع الوآالة الضمانات المفروضة على . ، طبقًا لألحكام الواردة في الجزء الثاني من هذا االتفاقأندوراخارج 

ة ا       ولى الدول دما تت اق عن ذا االتف ب ه ة بموج واد النووي و      الم ى النح واد، عل ك الم ن تل سؤولية ع ة الم لمتلقي
د          . المنصوص عليه في الجزء الثاني من هذا االتفاق        شير، عن ل وت ة نق يِّن آل عملي سجالت تب ة ب وتحتفظ الوآال

  .االقتضاء، إلى تطبيق الضمانات من جديد على المواد النووية المنقولة

  ١٣المـــادة 

  استخدامها في أنشطة غير نوويةأحكام بشأن المواد النووية التي يزمع 

ر                شطة غي في حالة وجود مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا االتفاق ويزمع استخدامها في أن
شطة          –مع الوآالة    أندورا السبائك أو الخزفيات، تتفق      إنتاجنووية، مثل    ذه األن  – قبل استخدام تلك المواد في ه

  .ت عن تلك الموادعلى الظروف التي يمكن فيها رفع الضمانا

  عدم تطبيق الضمانات على المواد النووية التي يزمع
  في أنشطة غير سلمية استخدامها

  ١٤المـــادة 

دورا اعتزمت إذا   زم أن ة يل واد نووي تخدام م ي اس ا ف ة حقه ذا إ ممارس ضمانات بموجب ه خضاعها لل
  :ات التاليةجراءطبق اإلاالتفاق في نشاط نووي ال يستلزم هذا االتفاق تطبيق ضمانات عليه، تن
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  : الوآالة بهذا النشاط، مع توضيحبإبالغ أندوراتقوم   )أ(

د               ‘١’   د ق ن يتعارض مع أي تعه ر محرم ل شاط عسكري غي أن استخدام هذه المواد النووية في ن
ستخدم                 أندوراتكون   واد ست أن الم ة، ب في  حصرًا    التزمت به وتنطبق بصدده ضمانات الوآال

  نشاط نووي سلمي؛

اج وأن هذه المواد النووية لن تستخدم، خالل فترة عدم تطبيق الضمانات، من أجل                 ‘٢’    أسلحة   إنت
  نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى؛

ا دامت             والوآالة ترتيباً  أندوراوتعقد    )ب(  يقضي بعدم تطبيق الضمانات المنصوص عليها في هذا االتفاق م
دة أو الظروف           . لقبيلالمواد النووية مستخدمة في نشاط من هذا ا        ستطاع، الم در الم ويحدد الترتيب، بق

ضمانات ا ال ق خالله ن تطب ي ل ذا . الت ي ه ا ف ضمانات المنصوص عليه ق ال ع األحوال تطب ي جمي وف
ة    . استخدام هذه المواد النووية في نشاط نووي سلمي       إلى  االتفاق من جديد بمجرد العودة       وتحاط الوآال

ًا ة اإلعلم ا بالكمي ل أراضي   جمالي دائم ود داخ و موج ا ه ب م دوراة وبترآي ر   أن واد غي ذه الم ن ه م
  الخاضعة للضمانات، وبأي عمليات تصدير تشمل هذه المواد؛

ة        )ج( ة الوآال ات بموافق ذه الترتيب ة،       . ويعقد آل ترتيب من ه ا بأقصى سرعة ممكن ة موافقته دي الوآال وتب
الفترات واإلجر صلة ب ام ذات ال ى األحك ا قاصرة عل ا وتجعله ارير وم ديم التق ات تق ى اءات وبترتيب إل

ات   ى معلوم سكري أو أي اطالع عل شاط الع رار للن ى أي إق ة عل ن دون أن تنطوي الموافق ك، ولك ذل
  .سرية عن هذا النشاط العسكري، وال على وجه استخدام المواد النووية فيه

  الشـــــؤون الماليـــــــة

  ١٥المـــادة 

ى أن تصبح      دوراإل ة ع  أن سدد    دول ة، ت ي الوآال دوراضوًا ف ي    أن ضمانات الت ات ال ة نفق  بالكامل للوآال
اق        ذا االتف ه           . تتحملها الوآالة بموجب ه ذي تصبح في اريخ ال ارا من الت دورا واعتب ة،     أن ة عضوًا في الوآال  دول

، في  لكن. فاق والوآالة النفقات التي تكبدتها آلٌّ منهما في تنفيذ مسؤولياتها بموجب هذا االت   أندوراسوف تتحمل   
ّدد          أندورا إذا تحمـّلت    أي من الحالتين،   ًة لطلب مح  أو أشخاص خاضعون لواليتها القانونية نفقات استثنائية نتيج

سبقاً                      ك م ى ذل د وافقت عل ع    . قدمته الوآالة، آان على الوآالة أن تسّدد هذه النفقات شريطة أن تكون ق وفي جمي
  .ياس أو أخذ عينات إضافية قد يطلبها المفتشوناألحوال تتحمل الوآالة تكلفة أي عمليات ق

  المسؤوليـــــة المدنية عن األضرار النووية

  ١٦المـــادة 

ل    دوراتكف ا أن ة وموظفيه اق  – للوآال ذا االتف ذ ه د تنفي ا  – عن ع به ي يتمت ة الت ن الحماي در م  نفس الق
نية عن األضرار النووية، بما في ذلك أي        بمقتضى قوانينها وأنظمتها فيما يتعلق بالمسؤولية المد       أندورامواطنو  

  .تأمينات أو ضمانات مالية أخرى
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  المسؤوليــــة الدوليـــة

  ١٧المـــادة 

دورا على الوآالة أو تقيمها الوآالة على     أندورا للقانون الدولي أي دعوى تعويض تقيمها        وفقًاتسوى      أن
  .، باستثناء أي ضرر ناجم عن حادثة نوويةبصدد أي ضرر ناجم عن تنفيذ الضمانات بموجب هذا االتفاق

  تدابير بشأن التحقق من عدم التحريف

  ١٨المـــادة 

أن تتخذ              بناًء قرر المجلس    إذا   ة وملحة تقضي ب اك حاجة جوهري ام، أن هن دير الع على تقرير من الم
ذا           إجراء أندورا اق صوب    معينا يسمح بالتحقق من عدم تحريف مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب ه االتف

دعو                          ة أخرى، جاز للمجلس أن ي زة متفجرة نووي ة أو أجه دورا استخدامها في صنع أسلحة نووي ى    أن اذ  إل اتخ
اً ات لتسوية المنازعات     إجراء آانت قد اتخذت     إذابطاء، بصرف النظر عما     إ المطلوب دون    جراءاإل ادة   وفق  للم
  . من هذا االتفاق٢٢

  ١٩المـــادة 

ادرة       وجد المجلس، بعد     إذا   ر ق دراسة المعلومات ذات الصلة التي أبلغه بها المدير العام، أن الوآالة غي
خضاعها للضمانات لم تحرف صوب صنع أسلحة   إعلى التحقق من أن المواد النووية التي يقضي هذا االتفاق ب    

رة                      ا في الفق ارير المنصوص عليه يم من   نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، جاز للمجلس أن يكتب التق ج
 أن أيضًا، وجاز له ")النظام األساسي"الذي سيدعى في ما يلي   (المادة الثانية عشرة من النظام األساسي للوآالة        

رة      ك الفق ي تل ا ف صوص عليه رى المن دابير األخ ضاء، الت د االقت ذ، عن ذا   . يتخ ذ ه و يتخ س، وه ى المجل وعل
د              جراءاإل ي تكون ق ا، وأن             ، أن يضع في حسبانه درجة االطمئنان الت م تطبيقه ي ت ضمانات الت دابير ال ا ت وفرته

  .آل الفرص المعقولة لتزويده بأي تأآيدات ضرورية ندورايعطي أل

  تفسير االتفاق وتطبيقه وتسوية المنازعات

  ٢٠المـــادة 

ا     بناًء –والوآالة   أندوراتقوم     ذا        – على طلب أي منهم سير ه شأ بصدد تف سألة تن شاور حول أي م  بالت
  . تطبيقهاالتفاق أو

  ٢١المـــادة 

وعلى . أن تطلب أن ينظر المجلس في أي مسألة تنشأ بصدد تفسير هذا االتفاق أو تطبيقه              ندورايحق أل   
  .االشتراك في مناقشة أي مسألة من هذا القبيلإلى  أندوراالمجلس أن يدعو 

  ٢٢المـــادة 

اق           ذا االتف ق ه سير أو تطبي تثناء النزا –أي نزاع ينشأ عن تف شأ بصدد نتيجة خلص        باس ي تن عات الت
ذه النتيجة     ١٩إليها المجلس عمًال بالمادة      ًال به اوض أو    – أو بصدد إجراء اتخذه المجلس عم َسّوى بالتف م ال ُي  ث
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يم ت              أندورابطريقة أخرى تتفق عليها      ة تحك ى محكم ا، إل ى طلب أيٍّ منهم اًء عل ى  ـََّشكـُ  والوآالة، يحال، بن ل عل
 َحَكمًا واحدًا وتسمي الوآالة َحَكمًا واحدًا، وينتخب الحكمان المعيَّنان على هذا النحو              ندوراأتسمي  : الوجه التالي 

ين       . َحَكمًا ثالثًا يكون رئيس المحكمة    يم دون أن تع ى طلب التحك ًا عل ون يوم دورا فإذا انقضى ثالث ة  أن  أو الوآال
از أل ًا، ج دوراحكم دل الد ن ة الع يس محكم ن رئ و م ة أن ترج ًا أو للوآال ين حكم ة أن يع ذا . ولي ق ه تم تطبي وي

م                  م انتخاب الَحَك د ت ين دون أن يكون ق اني الَحَكم ين ث سمية أو تعي ى ت اإلجراء نفسه إذا انقضى ثالثون يومًا عل
ث يم، وت  . الثال ة التحك ضاء محكم ة أع صاب بأغلبي ل الن ين  ـَخـَّتـُويكتم ين اثن ة َحَكم رارات بموافق ع الق . ذ جمي

  . والوآالةندوراوتكون قرارات المحكمة ُملِزمة أل. تحدد إجراءات التحكيموالمحكمة هي التي 

 تعديـــل االتفــــــــــــاق

 ٢٣المــــادة 

 . بشأن أي تعديل لهذا االتفاق– بناًء على طلب أيٍّ منهما – والوآالة أندوراتتشاور   )أ(  

 . والوآالةأندوراتستلزم جميع التعديالت موافقة   )ب(  

اق                  ـُعديالت التي ت  الت  )ج(   اذ االتف ا نف دأ به ي ب ا الت شروط ذاته ا بال دأ نفاذه اق يب ذا االتف دَخل على ه
 .ذاته

 .ُيخِطر المدير العام فورًا جميع الدول األعضاء في الوآالة بأي تعديل لهذا االتفاق  )د(  

 بــدء النفــاذ ومدتـــــــه

 ٢٤المــــادة 

اريخ ا   ي الت اق ف ذا االتف اذ ه دأ نف ة من يب ه الوآال ى في ذي تتلق دورال ارًا أن ًا إخط أن خطي د ب دورا يفي  أن
ة         . هنفاذلبدء  استوفت المتطلبات القانونية والدستورية      ويخطر المدير العام فورًا جميع الدول األعضاء في الوآال

 .ببدء نفاذ هذا االتفاق

 ٢٥المــــادة 

  .هدة طرفًا في المعاأندورايظل هذا االتفاق نافذا ما دامت   

  الجــــزء الثاني

  مقدمــــــــة

  ٢٦المـــادة 

ات التي تطبق عند تنفيذ أحكام الضمانات الواردة جراءالغرض من هذا الجزء من االتفاق هو تحديد اإل  
  .في الجزء األول منه
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  الغرض من الضمانـــــات

  ٢٧المـــادة 

اق           إجراءالغرض من      ذا الجزء من االتف  هو الكشف المبكر عن تحريف           ات الضمانات الواردة في ه
زة متفجرة                       ة أو أجه سلمية صوب صنع أسلحة نووي ة ال شطة النووي ة عن األن آميات معنوية من المواد النووي

  .نووية أخرى، أو صوب غايات مجهولة، والردع عن مثل هذا التحريف خشية الكشف المبكر

  ٢٨المـــادة 

ة أساسية،   ، يستخدم حص٢٧ للغرض المذآور في المادة  بلوغًا   ر المواد بوصفه تدبير ضمانات ذا أهمي
  . باالحتواء والمراقبة باعتبارهما تدبيرين تكميليين مهمينمقرونًا

  ٢٩المـــادة 

ة شهادة                            ى هيئ ة يكون عل ا الوآال ي تضطلع به شطة التحقق الت االستنتاج التقني الذي يستخلص من أن
ة، وتوضح           توضح آمية المواد غير المحصورة خالل مدة معينة،          في آل منطقة من مناطق قياس المواد النووي

  .حدود الدقة المتوخاة في حساب الكميات المذآورة في الشهادة

  النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية

  ٣٠المـــادة 

ة بنظام                 ٧بالمادة   عمًال   تعانة آامل ق، اس شطة التحق ه من أن ا تضطلع ب دورا ، تستعين الوآالة، في م  أن
ر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا االتفاق، وتتفادى أي ازدواج ال ضرورة         لحص

  .من أنشطة الحصر والمراقبة أندوراله لما قامت به 

  ٣١المـــادة 

ى       أندورايقوم نظام     اق عل ذا االتف ضمانات بموجب ه لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة لل
ن من  ة م سب       مجموع ق ح ا موضع التطبي ا يماثله ة وم دابير التالي ى وضع الت نص عل واد، وي اس الم اطق قي

  : لما يحدد في الترتيبات الفرعيةوفقًااالقتضاء و

ودة،          )أ(   نظام قياس من أجل تحديد آميات المواد النووية المتلقاة أو المنتجة أو المشحونة أو المفق
  يات المخزون؛أو المسحوبة على نحو آخر من المخزون، وآم

  وتقييم دقة عمليات القياس وصحتها وتقدير ما ينطوي عليه القياس من مواطن ريبة؛  )ب(  

  ات الآتشاف وفحص وتقييم الفروق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم؛إجراءو  )ج(  

  ات للقيام بجرد مادي للمخزون؛إجراءو  )د(  

  س والمفقودات غير المقيسة؛ات لتقييم تراآمات المخزون غير المقيإجراءو  )هـ(  
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واد      )و(   زون الم واد، مخ اس الم ة لقي ل منطق صدد آ ين، ب ارير تب سجالت والتق ن ال ة م ومجموع
اس  إلى النووية والتغيرات الطارئة على هذا المخزون، بما في ذلك الكميات الواردة           منطقة قي

  المواد والكميات المنقولة خارجها؛

  ات وترتيبات الحصر تطبيقا صحيحا؛إجراء ضمان تطبيقإلى وأحكام تهدف   )ز(  

  .٦٨ – ٥٨ للمواد وفقًاات لتزويد الوآالة بتقارير إجراءو  )ح(  

  نقطة البدء في تطبيق الضمانات

  ٣٢المـــادة 

دين ومعالجة                   شطة تع ة في أن واد الداخل ال تنطبق الضمانات المنصوص عليها في هذا االتفاق على الم
  .الخامات

  ٣٣المـــادة 

د                   إجراءند  ع  )أ( ا بع م يبلغ  عمليات تصدير مباشرة أو غير مباشرة ألي مواد حاوية ليورانيوم أو ثوريوم ل
رة  ي الفق ووي الموصوفة ف ود الن ة دورة الوق ى ، )ج(مرحل وم إل ة، تق لحة نووي ائزة ألس ر ح ة غي دول

واد               بإبالغ أندورا ك الم م تكن تل ا ل ا، م صا    الوآالة بمقدار هذه المواد وترآيبها ووجهته  مصدرة خصي
  ألغراض غير نووية؛

وعند استيراد أي مواد حاوية ليورانيوم أو ثوريوم لم يبلغا بعد مرحلة دورة الوقود النووي الموصوفة                   )ب(
 الوآالة بمقدار هذه المواد وترآيبها، ما لم تكن هذه المواد مستوردة            بإبالغ أندورا، تقوم   )ج(في الفقرة   

  خصيصا ألغراض غير نووية؛

ود أو لإل           )ج( صنع وق ا ل اء تصلح معهم راء وعند خروج أي مواد نووية؛ ذات ترآيب ونق ري، من   ث  النظي
ة أو أي        أندوراها فيها، أو حين تستورد      إنتاجالمصنع أو من مرحلة المعالجة التي تم         ة مماثل مواد نووي

لمواد النووية مواد نووية أخرى أنتجت في مرحلة الحقة من مراحل دورة الوقود النووي، تصبح تلك ا  
  .ات الضمانات األخرى المحددة في هذا االتفاقجراءخاضعة إل

  اترفع الضمان

  ٣٤المـــادة 

اق      )أ( ذا االتف ضمانات بموجب ه ة الخاضعة لل واد النووي ن الم ضمانات ع ع ال شروط إذاترف وفرت ال  ت
ادة       إذاأما  . ١١المحددة في المادة     دورا  ورأت   ١١ لم تتوفر شروط الم ة   أن استخ   أن واد النووي الص الم

ة   أندورا في الوقت الراهن، تتشاور    أو مستصوباً  عمليًاالخاضعة للضمانات من المخلفات ليس       والوآال
  .بشأن تدابير الضمانات المناسبة التي يجب تطبيقها

اق      )ب( ذا االتف ضمانات بموجب ه ة الخاضعة لل واد النووي ن الم ضمانات ع ع ال شروط إذاترف وفرت ال  ت
واردة ف  ادة ال ق  ١٣ي الم ريطة أن تتف دورا ش ة       أن ست قابل ة لي واد النووي ذه الم ى أن ه ة عل والوآال

  .عمليًالالستخالص 
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  عفاء من الضمانــــــاتحاالت اإل

  ٣٥المـــادة 

  :تعفي الوآالة المواد النووية التالية من الضمانات أندوراعلى طلب  بناًء  

ستخدم ب     )أ(   ين ت ة، ح شطارية الخاص واد االن ساوي  الم ات ت ًاكمي دًا جرام فها  واح ل بوص  أو أق
  عناصر استشعار في أجهزة؛

ة   )ب(   ر نووي شطة غي ي أن ستخدم ف ة حين ت واد النووي ًاوالم ادة وفق واد إذا، ١٣ للم ذه الم  آانت ه
  النووية قابلة لالستخالص؛

  %.٨٠ بنسبة ترآيز تتجاوز ٢٣٨-والبلوتونيوم الذي يحتوي على النظير بلوتونيوم  )ج(  

  ٣٦لمـــادة ا

ذا              أندوراعلى طلب  بناًء   وال ه ا ل ي آانت ستخضع له ة الت واد النووي ضمانات الم ة من ال تعفي الوآال
  :بمقتضى هذه المادة، في أي حين أندوراعفاء، شريطة أال يتجاوز مجموع آميات المواد النووية المعفاة في اإل

ادة واحدة أو           ما مجموعه آيلوجرام واحد من المواد االنشطارية ال         )أ(   خاصة التي قد تتألف من م
  :أآثر من المواد التالية

  البلوتونيوم؛  ‘١’    

وم   ‘٢’     ان إذاواليوراني ساوي إ آ راؤه ي ي   %) ٢٠ (٠٫٢ث ه ف د ضرب وزن ر، بع أو أآث
  ثرائه؛إ

 ثراءثرائه أعلى من نسبة اإل    إولكن نسبة   %) ٢٠ (٠٫٢واليورانيوم المثرى بأقل من       ‘٣’    
  ثرائه؛إالطبيعي، بعد ضرب وزنه في خمسة أمثال مربع في اليورانيوم 

ستنفد         )ب(   وم الم ي واليوراني وم الطبيع ن اليوراني ة م ان متري شرة أطن ه ع ا مجموع ان إذاوم  آ
  ؛%)٠٫٥ (٠٫٠٠٥ يفوق ثراءاإل

شرين   )ج(   ًاوع ًا طن ستنفد متري وم الم ن اليوراني ان اإلإذا م راء آ ساوي ث أو %) ٠٫٥ (٠٫٠٠٥ ي
  أقل؛

   من الثوريوم؛متريًا طنًاعشرين و  )د(  

  .أو أي مقادير أآبر يحددها المجلس لتوحيد أساليب التطبيق

  ٣٧المـــادة 

اة       جراءتتخذ اإل    ة المعف تعالج     إذاات لتطبيق الضمانات من جديد على المواد النووي واد س ذه الم  آانت ه
  .أو تخزن مع مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا االتفاق
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  ات الفرعيةالترتيب

  ٣٨المـــادة 

ام بمسؤولياتها               أندوراتضع     ة من القي ين الوآال الزم لتمك ة تحدد، بالتفصيل ال ات فرعي ة ترتيب والوآال
ق اإل        ة تطبي اق، آيفي ذا االتف اءة بموجب ه اق     جراء بفعالية وآف ذا االتف ا ه ي ينص عليه دورا ويجوز أل . ات الت  ن

  .تعديل هذا االتفاقإلى ية أو أن تغيراها باالتفاق بينهما دون حاجة والوآالة أن تمددا العمل بالترتيبات الفرع

  ٣٩المـــادة 

ده                             اق أو في أقرب موعد ممكن بع ذا االتف اذ ه ه نف . يبدأ نفاذ الترتيبات الفرعية في الوقت الذي يبدأ في
سعين           أندوراوتبذل   ل انقضاء ت اً والوآالة قصارى جهدهما لجعل هذه الترتيبات نافذة قب ذا     يوم اذ ه دء نف ى ب  عل

ة       ة موافق ذه المهل د ه ب تمدي اق، ويتطل دورااالتف ة أن ى . والوآال دوراوعل سارع  أن ى أن ت ة  إل د الوآال تزوي
ة          ات الفرعي ا استكمال الترتيب اق، أن تطبق                . بالمعلومات التي يتطلبه ذا االتف اذ ه دء نف ة، بمجرد ب ويحق للوآال

ادة             ات المنصوص عليها فيه بصدد المواد ا      جراءاإل ه في الم لنووية الواردة في آشف المخزون المنصوص علي
  .ن لم يكن قد بدأ نفاذ الترتيبات الفرعيةإ حتى و٤٠

  آشف المخزون

  ٤٠المـــادة 

 بجميع ما في    موحدًا، تضع الوآالة آشف مخزون      ٦١ في المادة    إليهالتقرير البدئي المشار    إلى   استنادًا  
ذا الكشف            من مواد نووية خاضعة للضمان     أندورا ات بموجب هذا االتفاق، بصرف النظر عن منشئها، وتجدِّد ه

ا         ي اضطلعت به شطة التحقق الت اح أل . حسب التقارير الالحقة وحسب نتائج أن دورا وتت ذا الكشف      ن سخ من ه ن
  .على فترات ُيتفق عليها

  المعلومـات التصميميـــــــة

  أحكام عامــــــــة

  ٤١المـــادة 

ة      –تزوَّد الوآالة   ،  ٨بالمادة   عمًال   ات الفرعي شة الترتيب صميمية عن المرافق     – أثناء مناق  بمعلومات ت
دم                    . الراهنة دة، وتق صميمية عن المرافق الجدي ديم المعلومات الت وتحدد في الترتيبات الفرعية المهل الزمنية لتق

  .دخال أي مواد نووية في أي مرفق جديدإهذه المعلومات في أقرب وقت ممكن قبل 

  ٤٢ـــادة الم

  :تشمل المعلومات التصميمية التي تزود بها الوآالة، بشأن آل مرفق، عند االقتضاء  

ي،                    تحديدًا  )أ(   ه الجغراف ه االسمية، وموقع ام، وأغراضه، وقدرت ه الع ذآر طابع ق، ب  لهوية المرف
  يراد االسم والعنوان اللذين يستعمالن ألغراض التعامالت الروتينية؛إو
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فًاو  )ب(   ستطاع    للتروص در الم شير بق ق ي ام للمرف ب الع ى تي ا،  إل ة، وموقعه واد النووي كل الم ش
ا، و  ى  وحرآته واد          إل الج م تج أو تع ستخدم أو تن ة ت دات مهم ا يتضمنه من مع ام لم شكل الع ال

  نووية؛

   لما للمرفق من سمات تتصل بحصر المواد وباالحتواء والمراقبة؛وصفًاو  )ج(  

ة             جراءإ لما في المرفق من      وصفًاو  )د(   واد النووي ة الم ات قائمة أو معتزمة تتصل بحصر ومراقب
اس     ات قي واد، وعملي اس الم شغل لقي ددها الم ي ح اطق الت ه الخصوص المن ى وج شمل عل ي

  .ات جرد المخزون الماديإجراءحرآة المواد و

  ٤٣المـــادة 

ل مرف     صدد آ ضمانات ب ق ال صلة بتطبي ات المت ن المعلوم ك م ر ذل ة بغي زوَّد الوآال ه ت ى وج ق، وعل
واد  ة الم صلة بحصر ومراقب سؤوليات المت ع الم ل توزي صدد هيك وم . الخصوص ب دوراوتق ة أن د الوآال  بتزوي

شون في                    إجراء عن   إضافيةبمعلومات   ا المفت زم به ة وأن يلت ا الوآال د به ي يجب أن تتقي ان الت ات الصحة واألم
  .المرفق

  ٤٤المـــادة 

 أي تعديل له صلة بأغراض الضمانات، آيما تنظر فيها، وتحاط           تزوَّد الوآالة بمعلومات تصميمية عن      
ديل    ٤٣ا بموجب المادة إليه بأي تغيير في المعلومات المقدمة      علمًاالوآالة   سمح بتع ات إجراء ، في وقت مبكر ي

  .الضمانات حسب االقتضاء

  ٤٥المـــادة 

  أغراض فحص المعلومات التصميمية

  :زوَّد بها الوآالة من أجل األغراض التاليةتستخدم المعلومات التصميمية التي ت  

ى                   )أ(   ضمانات عل ق ال ة من حيث تطبي ة ذات األهمي التعرف على سمات المرافق والمواد النووي
  المواد النووية، بطريقة مفصلة تسمح بتيسير عملية التحقق؛

ة             )ب(   ه الوآال وم ب ذي تق ار  وتحديد مناطق قياس المواد التي ستستخدم ألغراض الحصر ال ، واختي
واد                   ة ومخزون الم د حرآ ستخدم لتحدي سية وت اس رئي اط قي شكل نق النقاط االستراتيجية التي ت

ة ه الخصوص  . النووي ى وج ع عل واد، أن تتب اس الم اطق قي دها لمن ي تحدي ة، ف ى الوآال وعل
  :المعايير التالية

  س المواد؛ بدرجة الدقة التي يمكن بها قيايكون حجم منطقة قياس المواد مرتبطًا  ‘١’    

ة من    ـَنـَتـْغـُوت  ‘٢’     م في تحديد مناطق قياس المواد آل فرصة الستخدام االحتواء والمراقب
ق               أجل المساعدة على آفالة اآتمال قياسات حرآة المواد النووية ومن ثم تبسيط تطبي

  الضمانات، وترآيز عمليات القياس على نقاط القياس الرئيسية؛
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ستقلة             ويجوز الجمع بين عدة       ‘٣’     ع م مناطق لقياس المواد في المرفق الواحد أو في مواق
ة،                     ه الوآال وم ب ذي تق واد ألغراض الحصر ال اس الم  إذاواعتبارها منطقة واحدة لقي

  قررت الوآالة أن هذا الجمع يتفق مع متطلبات التحقق؛

واد          أندوراعلى طلب    بناًءويجوز،    ‘٤’     اس الم تثنائية لقي اك    آانت  إذاتحديد منطقة اس  هن
  .عملية ما تنطوي على معلومات حساسة تجاريًا

مية و  )ج(   د اس د مواعي ة ألغراض الحصر إجراءوتحدي واد النووي ادي للم ات جرد المخزون الم
  الذي تقوم به الوآالة؛

  ات تقييم السجالت؛إجراءوتحديد المتطلبات من السجالت والتقارير، و  )د(  

  من آمية ومكان المواد النووية؛ات التحقق إجراءوتحديد متطلبات و  )هـ(  

اط           )و(   د النق ة، وتحدي واء والمراقب ات االحت اليب وتقني ن أس بة م ات مناس ار مجموع واختي
  االستراتيجية التي ستطبق فيها؛

  .وتدرج في الترتيبات الفرعية نتائج فحص المعلومات التصميمية

  ٤٦المـــادة 

  عادة فحص المعلومات التصميميةإ

اد فحص المعل     ى      يع شغيل، أو عل ى ظروف الت ي تطرأ عل رات الت ى ضوء التغي صميمية عل ات الت وم
ق                            سبة في مجال تطبي رة المكت ى ضوء الخب ضمانات، أو عل ات ال ستجد من تطورات في تكنولوجي ضوء ما ي

  .٤٥بالمادة  عمًالات التي اتخذتها الوآالة جراءات التحقق، وذلك بغرض تكييف اإلإجراء

  ٤٧المـــادة 

  من المعلومات التصميميــــــةالتحقق 

صميمية      إلى  أن توفد مفتشين     – أندورابالتعاون مع    –يجوز للوآالة      المرافق للتحقق من المعلومات الت
  .٤٥ لألغراض المذآورة في المادة تحقيقًا ٤٤ – ٤١بالمواد  عمًالالوآالة إلى التي قدمت 

  لمرافقالمعلومات المتعلقة بالمواد النووية الموجودة خارج ا

  ٤٨المـــادة 

ة بالمعلومات                    حين تكون هناك مواد نووية تستخدم عادة خارج المرافق، يتم تزويد الوآالة حسب الحال
  :التالية

م            )أ(   ي، واس ا الجغراف ة، ولموقعه واد النووي ذه الم ه ه ضع ل ذي تخ تخدام ال ام لالس وصف ع
  مستعملها وعنوانه المستخدم في األمور الروتينية؛
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ام لإلووص  )ب(   واد  جراءف ع ذه الم ة ه ن أجل حصر ومراقب ا م زم اتخاذه ة أو المعت ات الراهن
  .النووية، وال سيما لهيكل توزيع المسؤوليات التنظيمية عن الحصر والمراقبة

  .بهذه المادة عمًالا إليهبطاء بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمت إبالغ الوآالة دون إويتم 

  ٤٩المـــادة 

ة   يجوز     ات المقدم ى استخدام المعلوم ة  إل ًالالوآال ادة   عم ي   ٤٨بالم ذآورة ف ي حدود األغراض الم  ف
  .٤٥من المادة ) و(إلى ) ب(الفقرات الفرعية من 

  نظــــام السجـــــــــالت

  أحكــام عامــــــــــة

  ٥٠المـــادة 

ة والم             إلدى   أندوراتقوم     واد النووي ة الم ا المختص بمراقب شائها نظامه ه شار  ن ادة      إلي اذ   ٧ في الم ، باتخ
  .ويرد وصف هذه السجالت في الترتيبات الفرعية. تدابير تكفل وضع سجل لكل منطقة من مناطق قياس المواد

  ٥١المـــادة 

سجالت      إذا  من الترتيبات ما ييسر على المفتشين فحص السجالت، خصوصاً         أندوراتتخذ     ذه ال  آانت ه
  .نجليزية أو الروسية أو الفرنسيةالموضوعة بلغة غير األسبانية أو ا

  ٥٢المـــادة 

  .يتم االحتفاظ بالسجالت لمدة خمس سنوات على األقل  

  ٥٣المـــادة 

  :تتألف السجالت، حسب الحالة، من  

  سجالت حصر لجميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا االتفاق؛  )أ(  

  .د النوويةوسجالت تشغيل للمرافق الحاوية لهذه الموا  )ب(  

  ٥٤المـــادة 

ستند     ذي ت هيكون نظام القياسات، ال ي  إلي ستخدمة ف سجالت الم ارير، إ ال داد التق ا إع ًام  ألحدث مطابق
  . في نوعيته لهذه المعاييرمعادًالالمعايير الدولية أو 
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  سجالت الحصـــــــر

  ٥٥المـــادة 

  :تبين سجالت الحصر ما يلي بصدد آل منطقة لقياس المواد  

  جميع تغيرات المخزون، بما يسمح بتحديد المخزون الدفتري في أي حين؛  )أ(  

  وجميع نتائج القياس المستخدمة لتحديد المخزون المادي؛  )ب(  

ات     )ج(   صدد المخزون زون وب رات المخ صدد تغي ت ب ي أدخل صويبات الت ديالت والت ع التع وجمي
  .الدفترية والمخزونات المادية

  ٥٦المـــادة 

ة من                تبين الس    جالت، بصدد جميع تغيرات المخزون وجميع المخزونات المادية، في ما يخص آل دفع
لكميات اليورانيوم  حصرًا  وتتضمن السجالت   . هوية المواد، وبيانات الدفعة، والبيانات األساسية     : المواد النووية 

ر في المخزون،     ويشار، بص. والثوريوم والبلوتونيوم، آل على حدة، في آل دفعة من المواد النووية           دد آل تغي
ضاء،               إلى   د االقت ذلك، عن شار آ ر، وي ذا التغي اريخ ه ى   ت اس             إل ة قي ة للمرسل ومنطق واد التابع اس الم ة قي منطق

  .المواد التابعة للمستلم أو المتلقي

  ٥٧المـــادة 

  سجالت التشغيــــــــــل

  :تبين سجالت التشغيل بصدد آل منطقة لقياس المواد حسب االقتضاء  

  بيانات التشغيل المستخدمة في تحديد التغيرات الطارئة على آميات وترآيب المواد النووية؛  )أ(  

ات و   )ب(   ذ العين زة وعن أخ صهاريج واألجه ايرة ال رد عن مع ي ت ات الت راءوالبيان ل، إج  التحالي
راءو اء   إج شوائية واألخط اء الع شتقة لألخط ة الم يم التقديري ات، والق ودة القياس ة ج ات مراقب
  نمطية؛ال

ة ضمان           جراء  لسلسلة اإل  وصفًاو  )ج(   ادي، بغي ذ جرد المخزون الم ة في تحضير وتنفي ات المتبع
  دقته وآماله؛

د يحدث، سواء             جراء لإل وصفًاو  )د(   دان ق اد أي فق تيثاق من سبب وأبع ات المتخذة من أجل االس
  .أآان الفقدان عارضا أم غير مقيس
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  نظـام التقاريـــــــــــــر

  م عامــــــــــةأحكــا

  ٥٨المـــادة 

 بصدد المواد النووية الخاضعة     ٦٨ – ٥٩الوآالة بالتقارير المذآورة بالتفصيل في المواد        أندوراتزود    
  .للضمانات بموجب هذا االتفاق

  ٥٩المـــادة 

بانية أو ا    ارير باألس ب التق ي     التكت ك ف ى خالف ذل نص عل م ي ا ل سية م ية أو الفرن ة أو الروس نجليزي
  .لترتيبات الفرعيةا

  ٦٠المـــادة 

ى   تكتب التقارير باالستناد       سجالت الموضوعة     إل اً ال واد  وفق ضاء    ٥٧ – ٥٠ للم وي حسب االقت ، وتحت
  .على تقارير حصر وتقارير خاصة

  تقاريـر الحصــــــر

  ٦١المـــادة 

ذا     بتزويد الوآالة بتقرير بدئي عن جميع المواد النووية التي تخضع لل             أندوراتقوم     ضمانات بموجب ه
ه                  إلى  االتفاق، وترسله    دأ في ذي يب الوآالة في غضون األيام الثالثين التي تلي اليوم األخير من الشهر الشمسي ال

  .نفاذ هذا االتفاق، ويصور هذا التقرير الحالة آما آانت في اليوم األخير من ذلك الشهر

  ٦٢المـــادة 

  :بتزويد الوآالة، بصدد آل منطقة لقياس المواد، بتقارير الحصر التالية أندوراتقوم   

ة               )أ(   . تقارير عن تغيرات المخزون، تبين جميع التغيرات التي طرأت على مخزون المواد النووي
ين                  اً وترسل هذه التقارير في أبكر وقت ممكن وعلى أي حال في غضون ثالث ة     يوم د نهاي  بع

  قررت فيه التغيرات؛الشهر الذي حدثت فيه أو ت

تناد    )ب(   واد باالس ين رصيد الم واد تب ارير عن رصيد الم ى وتق واد إل ادي للم جرد للمخزون الم
واد        فعالً النووية الموجودة    اس الم ة قي ارير في أبكر وقت ممكن        .  في منطق ذه التق وترسل ه

  . بعد جرد المخزون المادييومًاوعلى أي حال في غضون ثالثين 

اريخ              وتوضع هذه التق    وفرة في ت ى أساس المعلومات المت صويبها في            إارير عل ا، ويجوز ت ارير ذاته عداد التق
  .تاريخ الحق حسب االقتضاء
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  ٦٣المـــادة 

ة،                       ات الدفع واد وبيان ذه الم ة ه تحدد تقارير تغيرات المخزون، بصدد آل دفعة من المواد النووية، هوي
ضاء م            ا تحدد حسب االقت واد                وتاريخ تغير المخزون، آم اس الم ة قي ة للمرسل ومنطق واد التابع اس الم ة قي نطق

  :وترفق هذه التقارير بتعليقات دقيقة. التابعة للمستلم أو المتلقي

ة             )أ(   شغيل المقدم واردة في سجالت الت شغيل ال ات الت ى أساس بيان تشرح تغيرات المخزون، عل
  ؛٥٧من المادة ) أ(بموجب الفقرة 

صف،   )ب(   ًاوت ي  وفق اء ف ا ج رد      لم يما ج ع، وال س شغيل المتوق امج الت ة، برن ات الفرعي الترتيب
  .المخزون المادي

  ٦٤المـــادة 

ه،              إلبا أندوراتقوم     ه أو تصويب ل ا  إبالغ عن آل تغير في المخزون، وآل تعديل في اً م ة   دوري  في قائم
ة           . ما آل واقعة على حدة    إجامعة، و  ة فدفع رات المخزون دفع اً  ويجوز، . ويتم االبالغ عن تغي ا جاء في       وفق  لم

ن      ة ع ك الناجم ة، آتل واد النووي زون الم ى مخ رأ عل ي تط ة الت رات الطفيف ع التغي ة، أن تجم ات الفرعي الترتيب
  . في المخزون واحدًابالغ عنها بوصفها تغيرًاعمليات نقل العينات التحليلية، في دفعة واحدة واإل

  ٦٥المـــادة 

طقة من مناطق قياس المواد، بكشوف نصف سنوية للمخزون    بصدد آل من   أندوراتقوم الوآالة بتزويد      
ا عن       إلى  الدفتري للمواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا االتفاق، تضعها باالستناد            ي تلقته التقارير الت

  .التغيرات التي طرأت على المخزون خالل الفترة التي ينصب عليها آل من الكشوف المذآورة

  ٦٦المـــادة 

  :والوآالة على خالف ذلك أندوراقارير قياس المواد على البنود التالية ما لم تتفق تحتوي ت  

  الجرد المادي البدئي؛  )أ(  

  ؛)حاالت النقصانإلى مع البدء بحاالت الزيادة، ثم االنتقال (وتغيرات المخزون   )ب(  

  والمخزون الدفتري النهائي؛  )ج(  

  مستلم؛والفوارق بين قياسات الشاحن وقياسات ال  )د(  

  والجرد الدفتري النهائي المعدل؛  )هـ(  

  والجرد المادي النهائي؛  )و(  

  .والمواد غير المحصورة  )ز(  
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دفعات                   ع ال ورد جمي ادي ي المخزون الم ة         آالً ويرفق بكل تقرير عن قياس المواد آشف ب ى حدة ويحدد هوي  عل
  . على حدةآًالالمواد وبيانات الدفعة 

  ٦٧المـــادة 

  صــــــــةالتقاريــر الخا

  :بطاءإتقارير خاصة دون  أندوراتقدم   

د       أندوراجعل إلى ذا أدت أي حادثة أو أي ظروف غير مألوفة      إ  )أ(   ة ق واد نووي اك م د أن هن تعتق
فقدت أو يحتمل أن تكون قد فقدت بكميات تتجاوز الحدود المنصوص عليها لهذا الغرض في                

  الترتيبات الفرعية؛

ر  إذاأو   )ب(   دث أن تغي أة    ح واء فج يلة االحت ى وضع وس ي   إل ه ف صوص علي ر الوضع المن غي
  .درجة أصبح من الممكن معها سحب مواد نووية غير مأذون بسحبهاإلى الترتيبات الفرعية، 

  ٦٨المـــادة 

  يضاحات بشـأن التقاريــــــرإلتوفيـر التفاصيل وا

ا يتصل   يضاحإالوآالة ما تطلبه الوآالة من تفاصيل أو  إلى   أندوراتقدم     ات بشأن أي تقرير في حدود م
  .بأغراض الضمانات

  عمليــات التفتيــــــــش

  ٦٩المـــادة 

  أحكــام عامـــــــــــة

  .٨١ – ٧٠ ألحكام المواد وفقًايحق للوآالة القيام بعمليات تفتيش   

  أغـراض التفتيــــــــش

  ٧٠المـــادة 

  :راض من أجليجوز للوآالة القيام بعمليات تفتيش محددة األغ  

ضمانات    )أ(   ة الخاضعة لل واد النووي دئي عن الم ر الب ي التقري واردة ف ات ال ق من المعلوم التحق
  بموجب هذا االتفاق؛

  وتحديد التغيرات التي طرأت على الوضع منذ تاريخ التقرير البدئي، والتحقق منها؛  )ب(  

اً  أمكن، إذاوتحديد المواد النووية، والتحقق من آميتها وترآيبها      )ج(   ادتين  وفق ل  ٩٥ و ٩٢ للم ، قب
  .داخلهاإلى أو عند نقلها  أندوراخارج إلى نقلها 
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  ٧١المـــادة 

  :يجوز للوآالة أن تقوم بعمليات تفتيش روتينية من أجل  

  التحقق من أن التقارير مطابقة للسجالت؛  )أ(  

ذ      )ب(   ضمانات بموجب ه عة لل ة الخاض واد النووي ع الم ان جمي ن مك ق م ن والتحق اق، وم ا االتف
  هويتها وآميتها وترآيبها؛

وارق                   )ج(   ر محصورة، والف واد غي ة لوجود م ة باألسباب المحتمل والتحقق من المعلومات المتعلق
  .بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم، ومواطن الريبة في المخزون الدفتري

  ٧٢المـــادة 

  : أن تقوم بعمليات تفتيش استثنائية– ٧٦ة جراءات الواردة في المادإل بارهنًا –يجوز للوآالة   

  إما للتحقق من المعلومات الواردة في التقارير الخاصة؛  )أ(  

ا          إذاأو    )ب(   ي أبلغته ا  إ اعتبرت الوآالة أن المعلومات الت دورا ياه ي      أن يالت الت ك التعل ا في ذل ، بم
يش                      ات التفت ا من خالل عملي م الحصول عليه ي ت ر    قدمتها لها والمعلومات الت ة، غي الروتيني

  .وافية لتمكين الوآالة من القيام بمسؤولياتها بموجب هذا االتفاق

ا في الم   إلى وتعتبر عملية التفتيش استثنائية حين تتم باالضافة        واد ــ عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليه
اآن باالضافة                ٨١ – ٧٧ ة معلومات أو أم ى معاين ى   ، أو حين تشتمل عل ة ا    إل ه في      حق المعاين لمنصوص علي

  . بشأن عمليات التفتيش المحددة الغرض أو عمليات التفتيش الروتينية أو آلتيهما٧٥المادة 

  نطاق عمليات التفتيش

  ٧٣المـــادة 

  : يجوز للوآالة٧٢ – ٧٠ لألغراض المذآورة في المواد تحقيقًا  

  ؛٥٧ - ٥٠بالمواد  عمًالأن تفحص السجالت الموضوعة   )أ(  

   بقياسات مستقلة لجميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا االتفاق؛وأن تقوم  )ب(  

  وأن تتحقق من تشغيل ومعايرة األجهزة وغيرها من معدات القياس والمراقبة؛  )ج(  

  وأن تطبق تدابير المراقبة واالحتواء وتستخدمها؛  )د(  

  .دواها التقنيةوأن تستخدم غير ذلك من األساليب الموضوعية التي ثبتت ج  )هـ(  

  ٧٤المـــادة 

  : يكون في مقدور الوآالة٧٣عند تنفيذ أحكام المادة   
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واد يجري                     )أ(   سية من أجل حصر الم اً أن تستوثق من أن أخذ العينات في نقاط القياس الرئي  وفق
راءإل ا، وأن تحصل   ج ات وتحليله ة العين ب معالج ة، وأن تراق ات نموذجي سفر عن عين ات ت

  لعينات؛على نسخ من هذه ا

وأن تستوثق من أن قياسات المواد النووية التي تتم في نقاط القياس الرئيسية من أجل حصر                     )ب(  
  المواد هي قياسات نموذجية، وتراقب معايرة األجهزة والمعدات المستخدمة في ذلك؛

  :ترتيبات من شأنها أن تتيح عند الضرورة أندوراوأن تتخذ مع   )ج(  

   لكي تستخدمها الوآالة؛إضافية، وأخذ عينات إضافيةاس القيام بعمليات قي  ‘١’    

  وتحليل العينات التي عايرتها الوآالة ألغراض التحليل؛  ‘٢’    

  واستخدام معايير مطلقة مالئمة من أجل معايرة األجهزة وغيرها من المعدات؛  ‘٣’    

  واالضطالع بعمليات معايرة أخرى؛  ‘٤’    

ذلك                وأن تتخذ ترتيبات الستخدام معد      )د(   ستقلة، وآ ة م اس ومراقب ات قي ام بعملي ة القي اتها هي بغي
   اتفق على ذلك ونصت عليه الترتيبات الفرعية؛إذالترآيب هذه المعدات 

ى    )هـ(   تدالل عل ة واالس زة المطابق ن أجه ك م ر ذل ا وغي واء أختامه ائل االحت ى وس ضع عل وأن ت
  ية؛ اتفق على ذلك ونصت عليه الترتيبات الفرعإذاالعبث بها، 

  .من أجل شحن العينات المأخوذة لكي تستخدمها الوآالة أندوراوأن تتخذ ترتيبات مع   )و(  

  حق المعاينة بغرض التفتيش

  ٧٥المـــادة 

ًا  )أ( رتين     تحقيق ي الفق ا ف صوص عليه راض المن ادة  ) ب(و ) أ( لألغ ن الم اط   ٧٠م دد النق ا تح ، وريثم
ة، يحق لمفت          ات الفرعي دئي، أو               االستراتيجية في الترتيب ر الب شير التقري ان ي ة أي مك ة معاين شي الوآال

  أن فيه مواد نووية؛إلى تشير أي عمليات تفتيش جرت بصدده، 

م      ٧٠من المادة ) ج( لألغراض المنصوص عليها في الفقرة       تحقيقًاو  )ب( ان ت ة أي مك شين معاين  يحق للمفت
رة  ‘ ٣’ للفقرة الفرعية وفقًابالغ الوآالة به إما    إ ادة   ) د(من الفق اً ، أو ٩١من الم ة   وفق رة الفرعي ‘ ٣’ للفق

  ؛٩٤من المادة ) د(من الفقرة 

ادة        تحقيقًاو  )ج( شين       ٧١ لألغراض المنصوص عليها في الم اط االستراتيجية       إ، ال يحق للمفت ة النق ال معاين
  ؛٥٧ - ٥٠بالمواد  عمًالالمحددة في الترتيبات الفرعية ومعاينة السجالت الموجودة 

ى                      أندوراث أن اعتبرت     حد إذاو  )د( ود عل ة تتطلب التوسع في فرض قي ر مألوف أن هناك أي ظروف غي
ة من ا           إلى  والوآالة   أندوراحق الوآالة في المعاينة، تسارع       ين الوآال ات بهدف تمك اء  إلوضع ترتيب يف
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ود        ذه القي ام       . بمسؤولياتها الرقابية مع مراعاة ه دير الع وم الم إبالغ ويق ذا   المجلس بكل ترتيب من          ب ه
  .القبيل

  ٧٦المـــادة 

شاور    دوراتت ة  أن ورًاوالوآال تثنائية    إذا ف يش اس ات تفت ب عملي ن أن تتطل روف يمك شأت ظ ًا ن  تحقيق
  :ونتيجة لهذه المشاورات يجوز للوآالة. ٧٢لألغراض المنصوص عليها في المادة 

واد     عمليات التفتيش الروتينية المنص   إلى  ضافة  أن تقوم بعمليات تفتيش باإل      )أ(   ا في الم وص عليه
  ؛٨١ - ٧٧

اآن باإل  – أندوراباالتفاق مع   –وأن تعاين     )ب(   ى  ضافة  معلومات أو أم ا    إل ك المنصوص عليه تل
؛ ٢٢ و ٢١ للمادتين    طبقاً إضافيةمعاينة  إلى  وتتم تسوية أي نزاع حول الحاجة       . ٧٥في المادة   

  .أندوراة يجب أن تتخذها ات جوهرية وعاجلإجراء آانت هناك إذا ١٨على أن تنطبق المادة 

  تواتر عمليات التفتيش الروتينية وآثافتها

  ٧٧المـــادة 

ذ                ة تنفي تقصر الوآالة عدد عمليات التفتيش الروتينية وآثافتها ومدتها على الحد األدنى المتفق مع فعالي
 أفضل األساليب ات الضمانات المنصوص عليها في هذا االتفاق، مراعية أفضل توقيت، وعليها أن تنتهجإجراء

  . في استخدام موارد التفتيش المتاحة لهااقتصادًاوأآثرها 

  ٧٨المـــادة 

دة     ة واح يش روتيني ة تفت وم بعملي ة أن تق نويًايجوز للوآال واد س اس الم اطق قي ق ومن ة المراف ي حال  ف
ة                 واد النووي سنوي من الم ا ال ر  أ-الموجودة خارج المرافق، التي ال يتجاوز محتواها أو خرجه ا أآب  خمسة  -يهم

  .آيلوجرامات فعالة

  ٧٩المـــادة 

يحدد عدد عمليات التفتيش الروتينية وآثافتها ومدتها وتوقيتها وأسلوبها، في حالة المرافق التي يتجاوز   
محتواها أو خرجها السنوي من المواد النووية خمسة آيلوجرامات فعالة، على أساس نظام تفتيشي ال يكون في    

واد                   الحالة القصوى    ة الم ستمر بحرآ م م ى عل ة عل ا هو ضروري وآاف لجعل الوآال أو الحدية أآثر آثافة مم
  :النووية ومخزونها، ويحدد الجهد التفتيشي الروتيني األقصى في هذه المرافق على النحو التالي

ة                )أ(   يش الروتيني ات التفت في حالة المفاعالت والمخازن المختومة، يحدد المجموع األقصى لعملي
  ي السنة في حدود سدس سنة عمل تفتيشي بشأن آل من هذه المرافق؛ف

ى                 )ب(   شاطها عل وفي حالة المرافق األخرى، غير المفاعالت والمخازن المختومة، التي ينطوي ن
ن     ر م سبة أآث رى بن وم المث وم أو اليوراني تخدام البلوتوني صى  %٥اس وع األق دد المجم ، يح

الجذر   × ٣٠ة، من أجل آل مرفق من هذه الفئة، بما مدته  لعمليات التفتيش الروتينية في السن    
يمثل المخزون أو الخرج      " ف"يوم عمل تفتيشي في السنة، على اعتبار أن         " ف"التربيعي لـ   
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ـة      واد النوويــــ ر   –السنوي من الم ا أآب ة، اال أن الحد    محسوباً  – أيهم  بالكيلوجرامات الفعال
   سنة عمل تفتيشي؛١٫٥فق لن يكون أدنى من األقصى المقرر ألي واحد من هذه المرا

ان     )ج(   شملها الفقرت ي ال ت ق الت ة المراف ي حال سنوي  )ب(أو ) أ(وف صى ال وع األق دد المجم ، يح
شي         لعمليات التفتيش الروتينية، من أجل آل مرفق من هذه الفئة، بما مدته ثلث سنة عمل تفتي

هتضاف   ى ا  × ٠٫٤ إلي سنة، عل يش في ال ام التفت ار أن  ف من أي ل المخزون أو " ف"عتب يمث
  . بالكيلوجرامات الفعالةمحسوبًا – أيهما أآبر –الخرج السنوي من المواد النووية 

ذه         أندوراويجوز أن تتفق     ه في ه والوآالة على تعديل األرقام المحددة للجهد التفتيشي األقصى المنصوص علي
  .المادة متى قرر المجلس أن هذا التعديل معقول

  ٨٠ة المـــاد

ًا   واد رهن ام الم يش   ٧٩ – ٧٧ بأحك ات التفت ي لعملي دد الفعل د الع ستخدم لتحدي ي ت ايير الت شمل المع ، ت
  :الروتينية في أي مرفق وآثافة هذه العمليات ومدتها وتوقيتها وأسلوبها ما يلي

ردات      شكل المواد النووية    )أ(   واة في عدد من المف ، وعلى وجه الخصوص هل هي سائبة أم محت
وم    –نفصلة، وما هو ترآيبها الكيميائي، وهل هي      الم ة اليوراني راء  ضعيفة اإل – في حال  أم ث

  مكانية معاينتها؛إ، وثراءشديدة اإل

ة                للحصر والمراقبة  أندوراوفعالية نظام     )ب(   يما مدى استقالل مشغلي المرافق من الناحي ، وال س
ة، و    أندوراالوظيفية عن نظام     ى   للحصر والمراقب دورا هبت   أي مدى ذ   إل دابير      أن ذ الت في تنفي
ارير           ٣١المحددة في المادة     ديم التق ا تق ى   ؛ والسرعة التي يتم به ذه       إل ساق ه ة؛ ومدى ات الوآال

ر             واد غي ة الم دار ودق ة؛ ومق ا الوآال وم به ي تق ستقلة الت ق الم ات التحق ع عملي ارير م التق
  المحصورة حسبما تحققت منه الوآالة؛

ستخدمها    وخصائص دورة الوقود ال     )ج(   ي ت دورا  نووي الت ي            أن واع المرافق الت يما عدد وأن وال س
ق   صائص تتعل ن خ ق م ذه المراف ا له ضمانات، وم عة لل ة خاض واد نووي ى م وي عل تحت

أي مدى ييسِّر تصميم هذه المرافق التحقق من        إلى   درجة االحتواء؛ و   بالضمانات، وخصوصاً 
 تقام عالقة ترابط فيما بين المعلومات    أي مدى يمكن أن   إلى  حرآة ومخزون المواد النووية؛ و    

  الواردة من مختلف مناطق قياس المواد؛

لة       والترابط الدولي   )د(   ى  ، وال سيما قدر المواد النووية المستلمة من دول أخرى أو المرس دول إل
ة؛ ومدى                ها الوآال أخرى ألغراض االستخدام أو المعالجة؛ وأي أنشطة تحقق بصددها تمارس

  واألنشطة النووية لغيرها من الدول؛ ندورانشطة النووية ألالترابط بين األ

ضمانات   )هـ(   ال ال ي مج ة ف ورات التقني ات ا والتط تخدام التقني ك اس ي ذل ا ف ذ إل، بم صائية وأخ ح
  . لتقييم حرآة المواد النوويةعينات عشوائيًا

  ٨١المـــادة 

 .بدون مبرر على مرافق معينةأن جهد التفتيش يرآز  أندورا رأت إذاوالوآالة  أندوراتتشاور   
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  خطار بعمليات التفتيشاإل

  ٨٢المـــادة 

ة ب   وم الوآال ار إتق دوراخط سبقًا أن شين م ل وصول المفت ى  قب ق أو إل ى المراف واد إل اس الم اطق قي من
  :الموجودة خارج المرافق، وذلك على النحو التالي

ادة    ) ج( في الفقرة    من أجل عمليات التفتيش المحددة األغراض المنصوص عليها         )أ(   : ٧٠من الم
ل  رتين   ٢٤قب ي الفق ا ف يش المنصوص عليه ات التفت ن أجل عملي ل؛ وم ى األق اعة عل ) أ( س
ادة ) ب(و ن الم ادة   ٧٠م ي الم ا ف صوص عليه شطة المن ذلك األن ى  : ٤٧ وآ بوع عل ل أس قب

  األقل؛

 أسرع وقت ممكن   في: ٧٢ومن أجل عمليات التفتيش االستثنائية المنصوص عليها في المادة            )ب(  
دوم           ٧٦بالمادة   عمًالوالوآالة   أندورايلي التشاور بين     ا أن االخطار بق ، على أن يكون مفهوم

   من المشاورات؛جزءًاالمفتشين يشكل في العادة 

ادة                   )ج(   ا في الم ة المنصوص عليه يش الروتيني ات التفت ل   : ٧١ومن أجل عملي ى    ٢٤قب  ساعة عل
شا  ق الم ا يخص المراف ي م ل ف رة إليهر األق ي الفق ادة ) ب(ا ف ن الم ازن ٧٩م ذلك المخ  وآ

ر من      ل أسبوع   %٥المختومة الحاوية على بلوتونيوم أو على يورانيوم مثرى بنسبة أآث ؛ وقب
  .على األقل في جميع الحاالت األخرى

ا          ويجب أن يتضمن اإل  شه من المرافق ومن يتم تفتي ا س شين وأن يحدد م يش أسماء المفت طق خطار بعمليات التفت
 آان المفتشون سيأتون من مكان      إذاو. قياس المواد الموجودة خارج المرافق، والمدد التي سيتم فيها هذا التفتيش          

  .أندوراإلى خطار بمكان وموعد وصولهم إل بامسبقًاتقوم الوآالة  أندوراخارج أراضي 

  ٨٣المـــادة 

، أن تقوم دون إخطار مسبق بجزء        ، يجوز للوآالة، آتدبير تكميلي    ٨٢بصرف النظر عن أحكام المادة        
ادة             ا في الم اً  ٧٩من عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليه ات عشوائياً        وفق دأ أخذ العين ا    .  لمب دى قيامه ول

) ب(بالفقرة   عمًالقدمته لها    أندورابأي تفتيش مفاجئ، تضع الوآالة في آامل حسبانها أي برنامج تشغيل تكون             
 ببرنامجها دوريًا أندوراذلك، قدر المستطاع، وعلى أساس برنامج التشغيل، بإخطار      وتقوم فوق   . ٦٣من المادة   

ع أن                         ي يتوق ة الت دد العام د الم ة، مع تحدي ة أو مفاجئ يش معلن ات تفت ه من عملي ا ينطوي علي ام وم التفتيشي الع
اجئ، آل               . تجري فيها عمليات التفتيش المذآورة     يش مف أي تفت ا ب دى قيامه د      وتبذل الوآالة، ل سعها من جه ا ي م

دورا أدنى حد ممكن من أي مصاعب عملية قد تواجه          إلى  للتخفيف   ا           أن ق، واضعة في اعتباره ومشغلي المراف
ـن       ذل   . ٨٨ و ٤٣األحكام ذات الصلة الواردة في المادتيـــ ا تب دورا آم ة         أن سير مهم د لتي سعها من جه ا ي آل م

  .المفتشين

  تسميـة المفتشيـــــن

  ٨٤المـــادة 

  :ات التالية على تسمية المفتشينجراءق اإلتنطب  
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دى                خطيًا أندورا بإبالغيقوم المدير العام      )أ(   شا ل سميته مفت رح ت ة يقت  باسم آل موظف في الوآال
  وبمؤهالته وجنسيته ورتبته، وبأي تفاصيل مفيدة أخرى تتعلق به؛ أندورا

ا       بإبالغا االقتراح،   في غضون األيام الثالثين التي تلي تلقيها هذ        أندوراوتقوم    )ب(   ام بم دير الع  الم
   آانت تقبل هذا االقتراح؛إذا

ه            )ج(   دورا ويجوز للمدير العام أن يسمي آل موظف قبلت ا      أن شين المخصصين له . في عداد المفت
  بهذه التسميات؛ أندورا بإبالغويقوم 

دورا ويقوم المدير العام، استجابة لطلب من         )د(   ه، ب         أن ادرة شخصية من دورا الغ  بإأو بمب وراً  أن  ف
  .لغاء تسمية أي موظف آان قد سماه مفتشا لديهاإب

ادة      ي الم ا ف صوص عليه شطة المن ين لالضطالع باألن شين الالزم ق بالمفت ا يتعل ا فيم ات ٤٧أم ام بعملي  وللقي
رعيتين  رتين الف ي الفق ا ف صوص عليه رض المن ددة الغ يش المح ادة ) ب(و ) أ(التفت ن الم ستكمل ٧٠م ، فت

راء سمية، حسب اإلات إج اق   الت ذا االتف اذ ه دء نف ي ب ي تل ين الت ام الثالث الل األي ان، خ ن إذاف. مك ر أن م  ظه
  .المستحيل القيام بهذه التسمية خالل هذه المهلة تتم تسمية مفتشين لهذه المهام بصورة مؤقتة

  ٨٥المـــادة 

  .ندوراتش تمت تسميته ألأو تجدد بأقصى سرعة ممكنة تأشيرات الدخول الالزمة لكل مف أندوراتمنح   

  سلوك المفتشين وزياراتهم

  ٨٦المـــادة 

واد    ٤٧يقوم المفتشون، عند ممارستهم وظائفهم المنصوص عليها في المادة             امهم   ٧٤ – ٧٠ والم ، بمه
شغيلها، أو         إعاقة أو تأخير تشييد المرافق أو       إعلى نحو يتفادون معه      شغيل أو ت دادها للت ا    إع . لحاق األذى بأمانه

أي وعل ام ب ق بالقي وظفي أي مرف أمرون م ق وال ي شغيل أي مرف سهم بت م أنف ى وجه الخصوص، ال يقومون ه
ة      إلى   تدعو   ٧٤ و   ٧٣ اعتبر المفتشون أن هناك حاجة بمقتضى المادتين         إذاو. عملية ات معين قيام المشغل بعملي

  .في مرفق ما فعليهم أن يقدموا طلبا بهذا الخصوص

  ٨٧المـــادة 

وفرة في      إلى  لمفتشون   احتاج ا  إذا   دورا خدمات مت ى   ، وخصوصاً أن دات بصدد     إل استعمال بعض المع
  .بتسهيل تقديم تلك الخدمات واستعمال المفتشين لهذه المعدات أندوراعمليات التفتيش التي يقومون بها، تقوم 

  ٨٨المـــادة 

يش ال            ندورايحق أل    ات التفت اء عملي شين أثن ون المفت شرط أال     أن تجعل ممثليها يرافق ا، ب ي يقومون به ت
  .عاقتهم على نحو آخر عن ممارسة وظائفهمإيسفر ذلك عن تأخير عمل المفتشين أو 
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  الشهادات الخاصة بأنشطة التحقـــــق
  التي تضطلع بها الوآالة

  ٨٩المـــادة 

  : بما يليعلمًا أندوراتحيط الوآالة   

  ترتيبات الفرعية؛نتائج عمليات التفتيش، وذلك على فترات تحدد في ال  )أ(  

 وذلك خصوصاً   أندوراا من أنشطة التحقق التي قامت بها في         إليهواالستنتاجات التي خلصت      )ب(  
واد، تحرر في أسرع وقت ممكن                       اس الم على شكل شهادات بصدد آل منطقة من مناطق قي

  .تمام قياس الموادإبعد قيام الوآالة بجرد مادي للمخزون والتحقق من هذا الجرد و

  ات النقل الدوليــــــةعملي

  ٩٠المـــادة 

  أحكام عامــــــة

وب               ضمانات أو المطل اق          إالمواد النووية التي تكون خاضعة لل ذا االتف ضمانات بموجب ه خضاعها لل
  .أندوراوتكون موضع نقل دولي، تعتبر ألغراض هذا االتفاق تحت مسؤولية 

ة  منذ اللحظة   أندوراداخل  إلى  في حالة االستيراد      )أ(   التي تنتهي فيها هذه المسؤولية بالنسبة للدول
  ا؛إليهالجهة المرسلة إلى المصدرة، وفي موعد ال يتأخر عن اللحظة التي تصل فيها المواد 

صدير    )ب(   ة الت ي حال ى وف ارج إل دوراخ ك     أن ة تل ة المتلقي ا الدول ولى فيه ي تت ة الت ى اللحظ حت
لة   إلى النووية تصل فيها المواد المسؤولية وفي موعد ال يتأخر عن اللحظة التي          ة المرس الجه

  .اإليه

ال المسؤولية                       دها انتق تم عن ي ي د النقطة الت ة لتحدي ات مالئم ذه     . وتقوم الدول المعنية بوضع ترتيب ر ه ن تعتب ول
ى     ة عل ة واقع واد النووي ن الم سؤولية ع دوراالم ر      أن ة تعب واد النووي رد أن الم رى لمج ة أخ ى أي دول أو عل

  .حدى طائراتهاإجواءها، أو تنقل على سفينة ترفع علمها أو في أأراضيها أو 

  أندوراخارج إلى عمليات النقل 

  ٩١المـــادة 

ر   )أ(   دوراتخط ة      أن ل معتزم ة نق أي عملي ة ب ى الوآال ارج إل دوراخ عة    أن ة خاض واد نووي لم
داً  فعاًال جرامًا آان وزنها يتجاوز آيلوإذاللضمانات بموجب هذا االتفاق،     ان من   إذا  أوواح  آ

ا      إلى  رسال شحنات متفرقة موجهة     إالمعتزم القيام في غضون ثالثة أشهر ب       ة واحدة بعينه دول
  .تزن آل شحنة منها أقل من آيلوجرام فعال واحد ولكنها في مجموعها تتجاوزه

ة المفضية    إلى يسلم هذا االخطار      )ب(   ات التعاقدي ى  الوآالة بعد عقد الترتيب سلم   إل ل، وي ة النق  عملي
  .في الحاالت العادية قبل أسبوعين على األقل من تحضير المواد النووية للشحن
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  .ات بصدد اإلخطار المسبقجراءوالوآالة على غير هذه اإل أندورايجوز أن تتفق   )ج(  

  :يحدد هذا اإلخطار  )د(  

سب اإل     ‘١’     ذلك ح ا، وآ زم نقله ة المعت واد النووي ة الم انهوي ا  : مك ا وترآيبه آميته
  ين، ومنطقة قياس المواد التي ستؤخذ منها؛المتوقع

  ا المواد النووية؛إليهوالدولة التي توجه   ‘٢’    

  والتواريخ واألماآن التي سيتم فيها تحضير المواد النووية للشحن؛  ‘٣’    

  رسال المواد النووية ولوصولها؛إلوالتواريخ التقريبية   ‘٤’    

ة ا     ‘٥’     دها الدول ي ستضطلع عن ل الت ة،   ونقطة النق واد النووي سؤولية عن الم ة بالم لمتلقي
  .ألغراض هذا االتفاق، والتاريخ المحتمل لبلوغ هذه النقطة

  ٩٢المـــادة 

ادة        ه في الم ة      ٩١يكون اإلخطار المنصوص علي د الضرورة بعملي ام عن ة القي يح للوآال ى نحو يت  عل
ا          مكاتفتيش محددة الغرض لتحديد هوية المواد النووية والتحقق حسب اإل          تم نقله ن من آميتها وترآيبها قبل أن ي

ة      – أندوراحسب رغبتها أو حسب طلب       –، آما يتيح للوآالة     أندوراخارج  إلى   واد النووي ى الم  وضع أختام عل
سبب أي        . متى تم تحضيرها للشحن    ة ب واد النووي ل الم ى أي وجه نق  تتخذه  إجراء اال أنه ال يجوز أن يتأخر عل
  .بهذا اإلخطار عمًالي اتخاذه الوآالة أو تنظر الوآالة ف

  ٩٣المــادة 

باتخاذ ما يلزم من     أندورا آانت المواد النووية لن تخضع لضمانات الوآالة في الدولة المتلقية، تقوم             إذا  
ة أشهر من                        ترتيبات لتمكين الوآالة من أن تحصل من الدولة المتلقية على تأآيد بحدوث النقل في غضون ثالث

  .اإليه أندوراة بانتقال المسؤولية عن المواد النووية من قبول الدولة المتلقي

  أندوراداخل إلى عمليات النقل 

  ٩٤المـــادة 

ة           أندوراتخطر    )أ( ل متوقع ة نق أي عملي ى   الوآالة ب وب         إل ة مطل واد نووي ا لم ضمانات    إداخله خضاعها لل
اً  آان وزنها يتجاوز آيلو     إذابموجب هذا االتفاق،     االً  جرام داً  فع ع أن تتلقى في          إذا ، أو واح  آانت تتوق

ل من                               ا أق زن آل شحنة منه ا ت ة واحدة بعينه ة من دول ة قادم غضون ثالثة أشهر عدة شحنات متفرق
  .آيلوجرام فعال واحد ولكنها في مجموعها تتجاوزه

ى          يبلغ هذا اإلخطار للوآالة في موعد يسبق بقدر اإل          )ب( ة، عل واد النووي ع لوصول الم مكان الموعد المتوق
  .هي المسؤولة عن تلك المواد النووية أندورا يتأخر ذلك في أي حال عن التاريخ الذي تصبح فيه أال

  .ات بصدد اإلخطار المسبقجراءوالوآالة على غير هذه اإل أندورايجوز أن تتفق   )ج(
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  :يحدد هذا اإلخطار  )د(

  ين؛آميتها، وترآيبها المتوقع: مكانهوية المواد النووية، وآذلك حسب اإل  ‘١’  

دها    ‘٢’   ضطلع عن ي ست ل الت ة النق دوراونقط ذا    أن راض ه ة، ألغ واد النووي ن الم سؤولية ع بالم
  االتفاق، والتاريخ المحتمل لبلوغ هذه النقطة؛

واد    ‘٣’   وات الم تح عب ا بف ام فيهم زم القي ذين يعت اريخ الل ان والت ع، والمك اريخ الوصول المتوق وت
  .النووية

  ٩٥المـــادة 

ادة   يكون اإلخطار      ه في الم ة      ٩٤المنصوص علي د الضرورة بعملي ام عن ة القي يح للوآال ى نحو يت  عل
ة وترآيب           تفتيش محددة الغرض لتحديد هوية المواد النووية والتحقق حسب اإل          وات من آمي مكان لدى فتح العب

 عمالً لة في اتخاذه     تتخذه الوآالة أو تنظر الوآا     إجراءاال أنه ال يجوز تأخير فتح العبوات بسبب أي          . تلك المواد 
  .بهذا اإلخطار

  ٩٦المـــادة 

  التقاريـــر الخاصــــة

ة             إذا ٦٧ للمادة   وفقًا  خاصاً تقريرًا أندوراتقدم     ر مألوف ة أو ظروف غي ى   أدت أي حادث دورا جعل  إل  أن
  .الدوليتعتقد أن هناك مواد نووية قد فقدت أو يحتمل أن تكون قد فقدت، أو أنه حدث تأخير آبير أثناء النقل 

  تعاريــــــــــــف

  ٩٧المـــادة 

  :ألغراض هذا االتفاق  

ي   -ألف ديليعن ال إ التع ى ضافة إدخ شير إل ر ي ى سجل حصر أو تقري شاحن إل ين قياسات ال رق ب ود ف وج
  .وقياسات المستلم أو وجود مواد غير محصورة

سنوي  يعني    -باء ادتين      الخرج ال واردتين أعاله، مق      ٧٩ و   ٧٨، ألغراض الم ة        ال ة المنقول واد النووي دار الم
  .خارج مرفق يعمل بسعة اسميةإلى  سنويًا

سية،               جزءًا الدفعـــةتعني    -جيم اس رئي  من المواد النووية يعالج بوصفه وحدة ألغراض الحصر في نقطة قي
ى شك     . ويحدد ترآيبه وآميته بمجموعة واحدة من المواصفات أو المقاييس         ة عل ل ويمكن أن تكون المواد النووي

  .سائب أو محتواة في عدد من المفردات المنفصلة

ي                      بيانات الدفعة تعني    -دال ضاء، أن تعن ن، حسب االقت ة ويمك واد النووي  الوزن الكلي لكل من عناصر الم
  :الترآيب النظيري في حالة البلوتونيوم واليورانيوم، وتكون الوحدات الحسابية آما يلي

  الجرام من البلوتونيوم المحتوى؛  )أ(  
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وم  ٢٣٥-والجرام من مجموع اليورانيوم، والجرام من مجموع اليورانيوم         )ب(    في   ٢٣٣- واليوراني
  حالة اليورانيوم المثرى بهذين النظيرين؛

  .والكيلوجرام من الثوريوم واليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفد  )ج(  

  .الوحدة األقربإلى يبها عداد التقارير تجمع أوزان مختلف مفردات الدفعة قبل تقرإوألغراض 

ادي المحدد                    المخزون الدفتري يعني    -هاء ري للمخزون الم واد المجموع الجب اس الم اطق قي  لمنطقة من من
  . ذلك الجردإجراء جميع تغيرات المخزون التي طرأت منذ إليهعلى أساس أحدث جرد لتلك المنطقة، مضافا 

اس أدق              سجل حصر أو تقرير لت    إلى  ضافة  إ التصويبيعني    -واو ر عن قي شافه أو للتعبي م اآت صحيح خطأ ت
  .ضافة التي تتعلق بهإلويجب أن يحدد آل تصويب ا. يرادها في السجل أو التقريرإلكمية سبق 

ي   -زاي اليعن وجرام الفع ة الكيل واد النووي ى الم ضمانات عل ق ال ي تطبي ستخدم ف دة خاصة ت وتحسب .  وح
  :الكيلوجرامات الفعالة بأن يؤخذ

  وزنه بالكيلوجرامات؛: الة البلوتونيومفي ح  )أ(  

وق         )ب(   ادل أو يف ا يع رى بم وم المث ة اليوراني ي حال ه   %): ١ (٠٫٠١وف رب وزن اتج ض ن
  ثرائه؛إبالكيلوجرامات في مربع 

ناتج %): ٠٫٥ (٠٫٠٠٥ولكن بأآثر من    %) ١ (٠٫٠١وفي حالة اليورانيوم المثرى بأقل من         )ج(  
  ؛٠٫٠٠٠١ضرب وزنه بالكيلوجرامات في 

وم      %) ٠٫٥ (٠٫٠٠٥ثراؤه  إوفي حالة اليورانيوم المستنفد الذي يكون         )د(   ة الثوري ل، وحال : أو أق
  .٠٫٠٠٠٠٥ناتج ضرب الوزن بالكيلوجرامات في 

ي   -حاء ـراءإلايعن وزن اإلثـ سبة ال وم ن ري اليوراني الي لنظي وم٢٣٣-جم ى  ٢٣٥- واليوراني ي إل وزن الكل ال
  .ثراءلليورانيوم محل اإل

  :المرفقعني ي  -طاء

اج، أو  إ، أو مصنع تحويل، أو مصنع     حرجًا مرفقًا، أو   مفاعًال  )أ(   ادة المعالجة، أو    إلمصنعاً نت ع
   لفصل النظائر، أو منشأة خزن منفصلة؛مصنعًا

  .أو أي مكان من المعتاد أن تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على آيلوجرام فعال واحد  )ب(  

الزيادة أو النقصان، محسوبين دفعة فدفعة، في آمية المواد النووية الموجودة في               تغير المخزون يعني    -ياء
  :وهذا التغير يمكن أن ينطوي على أحد األمرين التاليين. منطقة لقياس المواد

  :حاالت الزيادة  )أ(  

  استيـــــراد؛  ‘١’    
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واد أو من           : وورود آميات من مصدر داخلي      ‘٢’     اس الم شاط   إما من مناطق أخرى لقي  ن
  أو في لحظة بدء تطبيق الضمانات؛) غير سلمي(غير خاضع للضمانات 

  نشطارية خاصة في مفاعل؛ا مواد إنتاج:  نوويإنتاجو  ‘٣’    

ا في                إلى  العودة  : عفاءورفع اإل   ‘٤’     اة منه ة آانت معف واد نووي ى م تطبيق الضمانات عل
  .السابق بسبب وجه استخدامها أو آميتها

  :ـانحاالت النقصـــ  )ب(  

  تصديـــــر؛  ‘١’    

ى   شحنات   : الداخلإلى  وشحن    ‘٢’     واد؛ أو شحنات من أجل               إل اس الم اطق أخرى لقي من
  ؛)غير سلمي(نشاط غير خاضع للضمانات 

ى   فقدان مواد نووية ألنها تحولت       : وفقدان نووي   ‘٣’     ر  (عنصر آخر     إل ر   ) أو أآث أو نظي
  بفعل تفاعالت نووية؛) أو أآثر(آخر 

تخلص           : ت مقيسة وفضاال  ‘٤’     م ال م ت مواد نووية قيست، أو قدرت على أساس قياسات، ث
  منها بحيث لم تعد تصلح لالستخدام النووي؛

ستبقاة   ‘٥’     ات م ي      : ونفاي ادث ف ر ح ى إث ة أو عل ر المعالج ى إث دت عل ة تول واد نووي م
  التشغيل، واعتبرت غير قابلة لالستخالص مؤقتا ولكن خزنت؛

  واد نووية من الضمانات بسبب وجه استخدامها أو آميتها؛عفاء مإ: عفاءإو  ‘٦’    

د، ولكن          (آالفقدان العارض   : ووجوه فقدان أخرى    ‘٧’     أي فقدان مواد نووية عن غير عم
  .أو السرقة) استرجاعها، نتيجة حادث تشغيليإلى على نحو ال سبيل معه 

سية    تعني    -آاف اس الرئي اً  نقطة القي ة        مكان واد النووي ه الم اس من أجل                تظهر في ة للقي ا قابل ى نحو يجعله  عل
دخل والخرج             إوبالتالي ف . تحديد حرآة المواد أو مخزون المواد      شمل ال سية ت اس الرئي ك      (ن نقاط القي ا في ذل بم

  .والمخازن الموجودة في مناطق قياس المواد، ولكنها ال تقتصر عليها) الفضاالت المقيسة

وم العمل هو                ٣٠٠،  ٧٩ادة  ، ألغراض الم    سنة العمل التفتيشي  تعني    -الم ار أن ي شي، باعتب وم عمل تفتي  ي
  . ما في أي حين لمدة أقصاها ثماني ساعاتمرفقًايوم يحق فيه لمفتش فرد أن يعاين 

  : منطقة داخل مرفق ما أو خارجه بحيثمنطقة قياس الموادتعني   -ميم

  خارجها؛إلى اس المواد أو داخل آل منطقة لقيإلى يمكن تحديد آمية المواد النووية المنقولة   )أ(  

ات محددة، تعيين المخزون المادي من المواد النووية في آل           جراء إل وفقًاويمكن عند اللزوم،      )ب(  
  منطقة لقياس المواد،

  .وذلك لكي يمكن تحديد رصيد المواد ألغراض ضمانات الوآالة
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  .لمادي الفرق بين المخزون الدفتري والمخزون االمواد غير المحصورةتعني   -نون

ي   -سين ةتعن واد النووي واد الم صدرية أو أي م واد م ادة   ا أي م ي الم دد ف وع المح ن الن شطارية خاصة م ن
از أو      " المواد المصدرية"وال يجوز تفسير مصطلح . العشرين من النظام األساسي   ى الرآ ق عل ه ينطب ى أن بمعن

ادة العشرين من              حدث، بعد بدء نفاذ هذا االتفاق، أن اتخذ الم         إذاو. مخلفات الرآاز  رار بمقتضى الم جلس أي ق
ر       إلى   جديدًاالنظام األساسي يضيف     ي تعتب واد الت شطارية خاصة   ا"أو  " مصدريـــة "الم رار ال    إ، ف  "ن ذا الق ن ه

  .أندوراال بعد أن تكون قد قبلته إيكون نافذ المفعول بموجب هذا االتفاق 

تقاق            مجموع آل آميات دفعات الموا     المخزون المادي يعني    -عين درة باالش سة أو المق ة، سواء المقي د النووي
  .ات محددة، المتاحة في وقت معين ما داخل منطقة لقياس الموادجراء إلوفقًا

ا حددت             الفرق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم     يعني    -فاء ا آم ة م  الفرق بين آمية المواد النووية لدفع
  .ه الكمية آما قيست في منطقة قياس المواد التابعة للمستلمفي منطقة قياس المواد التابعة للشاحن وبين هذ

ي   -صاد يةتعن ات األساس ستخدمة  البيان ات م ايرة، أو معلوم اس أو المع ات القي اء عملي سجلة أثن ات م  معلوم
ة        ذا  . الشتقاق عالقة تجريبية، وهي معلومات تسمح بتحديد هوية المواد النووية وتوفير بيانات خاصة بالدفع وه

ي أ ية "ن يعن ات األساس شمل  " البيان د ت ثًالق د وزن    ـَّوزن المرآ: م ستخدمة لتحدي ل الم ل التحوي بات، وعوام
م             رات الحج ين مؤش ة ب ة، والعالق دالت النظيري صر، والمع ز العن سبة ترآي وعي، ون ل الن صر، والتثاق العن

  .دةـَّومؤشرات الضغط، والعالقة بين البلوتونيوم المنتج والطاقة المول

اً  النقطة االستراتيجية  ي تعن   -قاف ارًامكان ى،        مخت ه الحصول عل تم في صميمية ي اء فحص المعلومات الت  أثن
اط                 –والتحقق من، المعلومات التي تشكل       ائر النق واردة من س ا بالمعلومات ال في الظروف العادية وعند ربطه

ة  تراتيجية مجتمع ضمانات   – االس دابير ال ذ ت ة لتنفي ضرورية والكافي ات ال ون  .  المعلوم ن أن تك ة "ويمك النقط
تراتيجية ه   " االس تم في ان ي راءأي مك واء        إج دابير لالحت ه ت ذ في واد وتنف صر الم صل بح ية تت ات أساس  قياس

  .والمراقبة
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رِّر  اني       ُح انون الث ن آ ع م وم التاس ي الي ا ف ي فيين اير /ف سختين  ، ٢٠٠١ين ن ن اللغتينم ة  االنكليزيب
  .ن في الحجيةوالفرنسية، علمًا بأن النصين متساويا

  

  

  

  :للطاقة الذرية  الوآالة الدوليةعن               :أندورا إمارةعن 

  

  

  )توقيع(            )توقيع(

  محمد البرادعي          خوان بوجال
  المدير العام       إمارة أندورا في النمساسفير 

  

 



 

 

  بروتوآـــــــــــــول

ا    (وآالة الدولية للطاقة الذرية     وال") أندورا"التي ستدعى فيما يلي      (أندوراإمارة  اتفقت    التي ستدعى فيم
  :على ما يلي") الوآالة"يلي 

  أندوراما دامت  )١( -أوال

ة أو تحت                   )أ(    ا القانوني تملك، ضمن أنشطة نووية سلمية داخل أراضيها أو تحت واليته
ادة              سيطرتها في أي مكان، مواد نووية بكميات تتجاوز الحدود الموضوعة، لنوع الم

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

  ، آما ورد تحديد ذلك في مادة التعاريف، مرفق مامواد نووية فيأو  )ب(  

 ٣٣و ٣٢لجزء الثاني من االتفاق، باستثناء المواد       ل تنفيذ األحكام المنصوص عليها في ا      ـَّيعط  
  .٩٠و ٤١ و٣٨و

الفقرتين     )٢(  ًال ب ا عم ي يجب إبالغه ات الت ع المعلوم وز تجمي ادة ) ب(و) أ(يج ن الم ن ٣٣م  م
ضاء، عن                   ـِّاالت ر سنوي، حسب االقت ـُقدَّم تقري فاق وتقديمها في تقرير سنوي واحد؛ وبالمثل ي

  .٣٣من المادة ) ج(وّية المبيَّنة في الفقرة استيراد وتصدير المواد النو

سنى أن ت   )٣(  ى يت ادة      ـُحت ي الم ا ف صوص عليه ة المن ات الفرعي ا الترتيب ي حينه ن ٣٨عقد ف  م
وم  اق، تق دورااالتف ة    ب أن واد نووّي ن م ديها م يكون ل ا س اٍف بم ت آ سبقًا بوق ة م إبالغ الوآال

أراضيها أو تحت     ة نووّية سلمّية داخل      ستخَدم في أنشط  ـُتبكميات تتجاوز الحدود الموضوعة     
ة    أو  ة أو تحت سيطرتها في أيِّ مكان،        واليتها القانوني  إبالغ الوآال واد     تقوم ب ل إدخال أي م  قب

  .أيُّهما أسبق من هذا البروتوآول،) ١ (الفقرة نووية في أي مرفق بستة أشهر، آما جاء في

ثال  -ثانيًا ول مم ذا البروتوآ ى ه ع عل دورايوق اذ   والوأن ه نف دأ في ذي يب ه ال اريخ ذات ي الت اذه ف دأ نف ة، ويب آال
  .االتفاق
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رِّر  اني       ُح انون الث ن آ ع م وم التاس ي الي ا ف ي فيين اير /ف سختين  ، ٢٠٠١ين ن ن اللغتينم ة  االنكليزيب
  .والفرنسية، علمًا بأن النصين متساويان في الحجية

  

  

  

  :لذريةللطاقة ا الوآالة الدولية عن             :أندورا إمارةعن 

  

  

  )توقيع(            )توقيع(

  محمد البرادعي          خوان بوجال
  المدير العام       إمارة أندورا في النمساسفير 

  




