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  ٢٠١١مايو / أيار١٩رسالة مؤرخة 
  وردت من الممثل المقيم للمملكة المتحدة لبريطانيا
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ايو   / أيار ١٩تلقت األمانة رسالة مؤرخة      دا                 ٢٠١١م ا العظمى وأيرلن ة المتحدة لبريطاني يم للمملك ل المق  من الممث
راء                        وم الضعيف اإلث راء واليوراني د خدمات اإلث ق بضمان توري الشمالية لدى الوآالة، وألحق بها االقتراح المتعل

 .GOV/2011/10 في محطات القوى النووية، على النحو المبّين في الوثيقة الستخدامه
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 بعثة المملكة المتحدة
 
 

 ٢٠١١مايو / أيار١٩
 
 

 السيد المدير العام،
 

د ي آذار   بع افظين ف س المح رار مجل اد ق ي اعتم اح ف ارس / النج راء   ٢٠١١م دمات اإلث د خ مان توري شأن ض  ب
ة     ة  (واليورانيوم الضعيف اإلثراء الستخدامه في محطات القوى النووي ة    )GOV/2011/17الوثيق ة المملك ود بعث ، ت

ق بضمان                  ا المتعل راح المرفق به وم        المتحدة أن تلتمس تعميم هذه الرسالة واالقت راء واليوراني د خدمات اإلث توري
ة                 ّين في الوثيق ا،  GOV/2011/10الضعيف اإلثراء الستخدامه في محطات القوى النووية، على النحو المب  وملحقه

 .INFCIRCوذلك ضمن سلسلة الوثائق اإلعالمية 

 .وأود أن أعرب لكم عن جزيل شكري على تعاونكم في هذه المسألة

 .ائق احترامي الدائموتفضلوا، سيادتكم، بقبول ف

 مع خالص التقدير،

 
 
 

 ]توقـيع[
 

 سايمون سميث
 المحافظ الممثل الدائم 

 
 
 
 

 يوآيا أمانو
 المدير العام

 الوآالة الدولية للطاقة الذرية
  
  



 

 

  اقتراح قّدمته دول أعضاء في االتحاد األوروبي
  انمرك،ألمانيا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، والجمهورية التشيكية، والد(

  )وفرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وهولندا
  خدمات واالتحاد الروسي والواليات المتحدة األمريكية لضمان توريد

 ١اإلثراء واليورانيوم الضعيف اإلثراء الستخدامه في محطات القوى النووية

د ومراآز           ، قدمت الدول األعضاء في الوآالة ع      ٢٠٠٥منذ عام    -١ شأن ضمان التوري ددًا من االقتراحات ب
راء        وم الضعيف اإلث د اليوراني شمل ضمان توري ا ي ة       .الوقود النووي الدولية، بم سوق الدولي أن ال رار ب ع اإلق وم

د مضمونة                          ات توري ة عملي ى آفال درة عل للوقود النووي تستمر في العمل على نحو فّعال ومجٍد، فإن الثقة في الق
رامج                  وقابلة للتنب  ة أو استهالل ب ة في متابع دول الراغب سبة لل يًا بالن ارًا أساس شكل اعتب ووي ت ود الن ؤ بها من الوق

ة      ن الطاق داف أم ة أه ة لتلبي ة مدني وى نووي انون        .ق ي آ ود ف ة المعق افظي الوآال س مح اع مجل الل اجتم وخ
ها إلى المجلس فيما يتعلق بضمان      ، أبدت المملكة المتحدة رغبتها في اإلسراع بتقديم اقتراح        ٢٠١٠ديسمبر  /األول

دول   .الوقود النووي وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة هي التي وضعت هذا االقتراح، فإنه مفتوح أمام جميع ال
راح              ساهم االقت األعضاء في الوآالة المؤّهلة والتي هي مهتمة بتوريد اليورانيوم الضعيف اإلثراء أو استالمه، وي

ود لمحطات               ‘ اتقائمة من الخيار  ’في   وق من الوق د موث المتاحة أمام الدول األعضاء للمساعدة على ضمان توري
 . القوى النووية

 األحكام ذات الصلة في النظام األساسي للوآالة

ي                             -٢ ة األساسي الت ة من نظام الوآال ادة الثالث ه الم ا نصت علي ًا لم ووي وفق يأتي اقتراح ضمان الوقود الن
و  ة أم ة جمل ز للوآال ي     تجي ا العمل ا وتطبيقه ة وتنميته ة الذري ال الطاق ي مج ساعد البحث ف شجع وت ا أن ت ر منه

ّدم                        ة يق ا تجعل أحد أعضاء الوآال لألغراض السلمية في العالم أجمع، وأن تعمل وسيطًا، إذا ُطلب منها ذلك، آيم
 فيها نفع للبحث في   إلى عضو آخر خدمات أو مواد أو تجهيزات أو منشآت، وأن تقوم بأية عملية أو خدمة يكون                

 .مجال الطاقة الذرية أو تنميتها أو تطبيقها العملي لألغراض السلمية

 وصف اقتراح ضمان الوقود النووي

ى                   -٣ ة الوصول إل ضمان موثوقي ة ل اد خطة طوعي رة إيج وضعت المملكة المتحدة أول وصف موجز لفك
ة     ي الوثيق ووي ف ود الن ران٤ (INFCIRC/707الوق ه / حزي ة    )٢٠٠٧يوني ة المعنون رة العامل ي الفق ق " ف مواثي

ة   "وقد تبلورت الفكرة بشكل أفضل في ورقة بعنوان    ".اإلثراء التقّدم المحرز بشأن االقتراح الذي تتصدره المملك
راء   دمات اإلث ة الخاصة بخ ود التجاري ـّف العق دم توق ى ع تنادًا إل ووي اس ود الن ضمان الوق ق ب دة والمتعل " المتح

، وهي تشكِّل أساس االقتراح المعروض الخاص       )٢٠٠٩أغسطس  / آب ٣١ المؤرخة   GOV/INF/2009/7الوثيقة  (
وقد استفاد االقتراح من آمٍّ ضخم من المدخالت الواردة من   .بضمان الوقود النووي والذي تقّدمه المملكة المتحدة

  .دول متلقـّية محتملة ومن دول موّردة قائمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تدعم الدول األعضاء التالية، غير الممثلة حاليًا في مجلس المحافظين، االقتراح المتعلق بضمان توريد خدمات اإلثراء واليورانيوم       ١

ة   وى النووي ي       :الضعيف اإلثراء الستخدامه في محطات الق اد األوروب دول األعضاء في االتح ت  (ال بانيا واس ا   أس دا وبلغاري ونيا وأيرلن
ان                       ا واليون سا وهنغاري ا والنم ا ومالط ا ولكسمبورغ وليتواني دا وقبرص والتفي سويد وفنلن لوفينيا وال لوفاآيا وس ا وس ، )وبولندا وروماني

 .والنرويج



ي  -٤ ران١٣وف ه / حزي ّدم ا٢٠٠٧يوني ه    ، ق رًا عنوان س تقري ى المجل ام إل دير الع ن   "لم د ممك ار جدي إط
وأشار التقرير إلى إمكانية توافر إطار   ".خيارات تكفل ضمان توريد الوقود النووي :لالستفادة من الطاقة النووية

راء                 وم الضعيف اإلث ا يخص اليوراني د فيم ضمان التوري ستويات ل ة م ا      .من ثالث ة آله ضمان الثالث ستويات ال وم
 :كّملة لبعضها وال يؤدي أيٌّ منها إلى إقصاء المستويين اآلخرين، وهي آالتاليم

 ترتيبات السوق العالمية الراهنة المتعلقة بتوريد الوقود النووي؛ :١المستوى   )أ  

ستوى   )ب   ات   :٢الم ه التزام و تدعم ى نح راء، عل دمات اإلث وّردو خ ّدمها م ة يق ات احتياطي التزام
د             تقطعها على نفسها حك    ذا التوري سماح به ا ال وّردين، مفاده ويمكن استخدام     .ومات هؤالء الم

 االلتزامات االحتياطية عند استيفاء معايير محددة مسبقًا في أعقاب حدوث اضطرابات سياسية؛

ة، وُيخزَّن                 :٣المستوى    )ج   ة الوآال راء يخضع لمراقب احتياطي مادي من اليورانيوم الضعيف اإلث
سيد                     في مكان واحد أو في        اني أآ وم أو ث د اليوراني صلة في شكل سادس فلوري اآن منف عدة أم

ن    ات م ى التزام ستند إل راء ي ضعيف اإلث وم ال ن اليوراني اطي افتراضي م وم؛ أو احتي اليوراني
راء      ضعيف اإلث وم ال ن اليوراني ة م ات معين ة آمي يح للوآال أن تت ات ب ب الحكوم ن  .جان ويمك

ديًا أو افتراضيًا، عندما يتعذر الوفاء بالتزامات المستوى         استخدام هذا االحتياطي، سواء آان ما     
 . وتكون نفس المعايير المحددة مسبقًا قد استوفيت٢

  .٢ويوفـّر اقتراح ضمان الوقود النووي ضمانًا من نوع المستوى  -٥

 الوآالة ويكون ضمان الوقود النووي متاحًا لتستخدمه الدول الموّردة المهتمة وجميع الدول األعضاء في          -٦
ة     ة مدني وى نووي رامج ق ووي من حق        .المؤهلة والتي ترغب في متابعة أو استهالل ب ود الن ّد ضمان الوق وال يح

ات                          ّزز آلي ه يع ل إن ال، ب ى سبيل المث راء، عل وم الضعيف اإلث الدولة المتلقـّية في االستفادة من مصرف لليوراني
ة إل          ستويين              السوق القائمة ويكّمل المبادرات األخرى الرامي ـّرة ضمن إطار الم د والموف . ٣ و ١ى ضمان التوري

تمّخض عن أي           ة، وال ي ويتسم ضمان الوقود النووي بطابع طوعي بحت، آما أنه ال يقّوض عمل السوق التجاري
ة  ى اآللي ضمام إل دم االن ار ع ي تخت دول الت سبة لل لبيات بالن ة   .س ه عملي ووي أن إدراج ود الن زة ضمان الوق ومي

ين              .تكلفته قليلة أو أنه مجاني بالنسبة لكل األطراف        مباشرة، وأن    رم ب د مب د توري ذ عق وهو ال يتعارض مع تنفي
ة ضمن         (ودولة متلقـّية   )  أو إحدى الهيئات الواقعة ضمن واليتها القضائية      (دولة موّردة    ات الواقع أو إحدى الهيئ

  ٢.قد ينطبق عليها ضمان الوقود النووي) واليتها القضائية

ووي               ويرتك -٧ ود الن ضمان الوق وذجي ل اق نم ستخدم  ) ١الملحق  (ز جوهر هذا االقتراح على مسودة اتف سُي
ـّر      ي ستوف آنص معياري إلبرام اتفاقات ضمان الوقود النووي الالحقة بين دولة موّردة ودولة متلقـّية والوآالة الت

راء   ضماًنا إضافيا يدعم عقد توريد قائم لتوفير خدمات اإلثراء واليورانيوم            اق       .الضعيف اإلث وتحدد مسودة االتف
ى عاتق آل من األطراف                     ة عل  .النموذجي شروط االستفادة من ضمان الوقود النووي وتفاصيل التعّهدات الواقع

د خدمات           وبموجب مسودة االتفاق النموذجي لضمان الوقود النووي، تتعّهد الدولة الموّردة بعدم التوقف عن توري
ض وم ال راء واليوراني ار   اإلث اوز إط ب إضافية تتج ة مطال ن دون فرض أي ـّية، م ة المتلق ى الدول راء إل عيف اإلث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة ‘ الجهة المتلقية’أو ‘ الجهة الموّردة’ويجوز أن تكون، آما يجوز أن ال تكون         ٢  أو خاضعة بالكامل أو   لخدمات دورة الوقود، مملوآ

  .جزئيًا لحكومة دولتها المعنية



 

 

صدير  رخيص بالت ايير الت ة ولمع ات الدولي ال لاللتزام وّردة٣االمتث ة الم شورة الخاصة بالدول إن  . المن الي ف وبالت
  .م الضعيف اإلثراءالدولة المتلقـّية تستفيد من تأآيد إضافي على ضمان توريد خدمات اإلثراء واليورانيو

 معايير األهلية

ن      -٨ تفادة م ة االس ـّية، بغي ة المتلق زم للدول ووي، يل ود الن ضمان الوق وذجي ل اق النم سودة االتف بموجب م
ة   ايير التالي ة           :ضمان الوقود النووي، أن تفي بالمع شار األسلحة النووي دة عدم انت ًا في معاه يجب أن تكون طرف

اذ؛ ويجب           ؛ ويج )معاهدة عدم االنتشار  ( ز النف ب أن تكون قد أبرمت اتفاَق ضمانات شاملة مع الوآالة وأدخلته حي
ر            ة في آخر تقري ة المعلن واد النووي دم تحريف الم ق بع أن تكون دولًة قد خلصت الوآالة بشأنها إلى استنتاج يتعل

شأ                 افظين ب د النظر من جانب مجلس المح ضايا قي ضمانات   عن تنفيذ الضمانات؛ ويجب أّال توجد أي ق ذ ال ن تنفي
  ). من المادة الثانية من اتفاق ضمان الوقود النووي١الفقرة (

راء                         -٩ وم الضعيف اإلث ا حصر استخدام اليوراني ة أمور منه ـّية بجمل ة المتلق وفي الوقت ذاته، تتعّهد الدول
ان        الموّرد بموجب عقد التوريد لصنع الوقود الالزم لتوليد القوى النووية وتطبيق ما هو ذي                 ايير أم صلة من مع

 ).المادة الثالثة من اتفاق ضمان الوقود النووي(الوآالة وتدابير الحماية المادية المالئمة 

 وظائف الوآالة الدولية للطاقة الذرية

ووي     -١٠ ود الن اق ضمان الوق ووي،       .تشارك الوآالة في التوقيع على اتف ود الن اق ضمان الوق وبمقتضى اتف
بناء على المعلومات  (أن الدولة المتلقـّية طرف في معاهدة عدم االنتشار  :  أن يؤّآد ما يليُيطلب من المدير العام

شار             دة عدم االنت ة لمعاه ٍة وديع املة مع          )المستلمة من حكوم اق ضمانات ش د أبرمت اتف ـّية ق ة المتلق ؛ وأن الدول
ر          الوآالة وأدخلته حيز النفاذ؛ وأن الوآالة خلصت إلى استنتاج بعدم تحريف             ة في آخر تقري المواد النووية المعلن

ا يخص                     ضمانات فيم ذ ال ة بتنفي ضايا متعلق ة ال ينظر في أي ق ضمانات؛ وأن مجلس محافظي الوآال عن تنفيذ ال
 .الدولة المتلقـّية

 عملية تنفيذ ضمان الوقود النووي

  :ُينفَّذ ضمان الوقود النووي من خالل العملية التالية -١١

اق عل  )أ   تم االتف ى  ي ـّية، عل ة المتلق وّرد والدول ين الم ا ب ووي فيم ود الن اق ضمان الوق ى نص اتف
ة                    ة الذري ة للطاق ة الدولي ووي، بالتواصل مع الوآال ود الن ضمان الوق أساس االتفاق النموذجي ل

د وشروطه  د التوري ام عق شأن أحك ة ب شات التجاري ب المناق ى جان اق ضمان  .وإل ـُرفق باتف وت
 ن رخصة التصدير التي يتوقع من الدولة الموّردة إصدارها؛الوقود النووي نسخة ع

  ويتم التوقيع على عقد التوريد؛  )ب  

  وتوقـّع آافة األطراف على اتفاق ضمان الوقود النووي وتـُدخله حيز النفاذ؛  )ج  

رة            )د   ا في الفق ادة   م ١ويؤّآد المدير العام أن الدولة المتلقـّية تفي بمعايير األهلية المشار إليه ن الم
  الثانية من اتفاق ضمان الوقود النووي؛

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تشمل هذه المعايير، على حد سواء، التشريعات المحلية والمبادئ المنشورة المنصوص عليها في التشريعات المذآورة  ٣



ا في رخصة                       )هـ   رة المنصوص عليه ذة طوال الفت ويجري إصدار رخصة التصدير التي تبقى ناف
شروط   ي بال ـّية تف ة المتلق أن الدول د ب ى التأآي ادرًا عل ام ق دير الع ون الم صدير، شرط أن يك الت

رة   ي الفق ا ف صوص عليه ادة الثاني ١المن ن الم ًا     م ووي، ورهن ود الن مان الوق اق ض ن اتف ة م
  . أدناه١٣ و١٢بالمعايير الواردة في الفقرتين 

ك    -١٢ ا ذل ون فيه ي يك ي الحاالت الت ا، إّال ف صدير أو تعليقه اء رخصة الت دم إلغ وّردة بع ة الم د الدول وتتعّه
راء وتصدير ال           راء   مطلوبًا بمقتضى التزاماتها الدولية ذات الصلة بتوريد خدمات اإلث وم الضعيف اإلث  أو ،يوراني

وفضًال عن ذلك، فإن رخصة التصدير تـَُعلـَّق طوال أية فترة  .بالتصدير الترخيص بشأن المنشورة لمعاييرها وفقًا
ود    ع شروط ضمان الوق ي بجمي ة ال تف ة المعني ة المتلقي أن الدول د ب ى التأآي ادرًا عل ام ق دير الع ا الم ون فيه ال يك

 ).عة من اتفاق ضمان الوقود النوويالمادة الراب(النووي 

ووي، أو في حال                         -١٣ ود الن اق ضمان الوق داتها بموجب اتف أي من تعّه ـّية ب ة المتلق وفي حال إخالل الدول
رة    ي الفق ا ورد ف ًا لم ا وفق صدير أو إلغائه ق رخصة الت ادة  ١٢تعلي ب إع وّردة أن تطل ة الم وز للدول اله، يج  أع

ة من     –ورَّد بموجب عقد التوريد، وإعادة أي مواد نووية  اليورانيوم الضعيف اإلثراء الم    ال الالحق ا األجي  بما فيه
ورَّد أو من                  –المواد االنشطارية الخاصة     راء الم وم الضعيف اإلث  الُمنتجة أو الُمعالجة أو الُمستخدمة في اليوراني

اق ضمان    (خالل استخدامه، وتعيد الدولة المتلقـّية هذه المواد في أسرع وقت معقول عملياً        المادة الخامسة من اتف
  ).الوقود النووي

 خيارات مستقبلية لتطبيق ضمان الوقود النووي

راء             -١٤ دمات اإلث د خ ى توري دة عل ة المتح زت المملك ووي، رّآ ود الن مان الوق راح ض ياغة اقت د ص عن
ولكن من الممكن      .سخينواليورانيوم الضعيف اإلثراء، وقد شارآت بالتالي في مناقشات مع موّردين قائمين ورا           

د خدمات دورة                            ووي يضمن استمرارية توري ود الن ضمان الوق اق ل رام اتف ام إلب دأ الع في المستقبل أن يكون المب
ى         ضًا عل الوقود، استنادًا إلى عقود متفاوض عليها بحرية بين الجهات الموّردة والجهات المتلقية، قابًال للتطبيق أي

  .موّرٍد لخدمات صنع الوقود



 

 

 لملحقا

 

 اتفاق نموذجي معقود فيما بين
  ،...]الدولة الموّردة[...حكومة 

 
  ،...]الدولة المتلقـّية[...وحكومة 

 
  والوآالة الدولية للطاقة الذرية

 
  لضمان توريد خدمات اإلثراء واليورانيوم الضعيف
 اإلثراء الستخدامه في محطات القوى النووية

 

ى        مراعاًة ام، عل ى القي ة             للحاجة إل ة الذري ة للطاق ة الدولي دول األعضاء في الوآال ة طلب ال  نحو مضمون، بتلبي
ي بلفظة ( ا يل ا فيم شار إليه ة"ي ن  ") الوآال ة م تفادة موثوق ى ضمان اس اء وإل د الكهرب ووي لتولي ود الن ى الوق عل

 خدمات إثراء اليورانيوم؛

اًة ي، باالضطالع  ومراع ا األساس ضى نظامه ة، بمقت ة مخّول ون الوآال ساعد   لك شجع وت ا أن ت ور منه ة أم  بجمل
ل، إذا                             أن تعم ع؛ وب الم أجم سلمية في الع ي لألغراض ال ا العمل ا وتطبيقه ة وتنميته ة الذري البحث في مجال الطاق

 طلب منها ذلك، بصفِة وسيٍط ألغراض ضمان تأدية خدمات دورة الوقود؛

ث أن ي   وحي ق، ف ة واف افظي الوآال س مح اني٢٧ مجل شرين الث وفمبر / ت ى ٢٠٠٩ن ين  "، عل ود ب اق المعق االتف
ضعيف     وم ال ن اليوراني ادي م اطي م شاء احتي شأن إن ة ب ة الذري ة للطاق ة الدولي اد الروسي والوآال ة االتح حكوم
ة           ة للطاق ة الدولي ى الوآال راء إل اإلثراء على أراضي االتحاد الروسي واستخدامه لتوريد اليورانيوم الضعيف اإلث

اني   ٢٩، الذي دخل حيز النفاذ في       "ء فيها الذرية من أجل الدول األعضا     اير   / آانون الث ى       ٢٠١١ين ا وافق عل ، آم
د      " اتفاق نموذجي " ة بتوري بوصفه النص المعياري لالتفاقات المزمع إبرامها مع الدول األعضاء بشأن قيام الوآال

  اليورانيوم الضعيف اإلثراء من االحتياطي؛

ث أن ي   وحي ق، ف ة واف افظي الوآال س مح سمبر /انون األول آ٣ مجل ى ٢٠١٠دي ة  " عل صرف الوآال شاء م إن
دول األعضاء                 ى ال راء إل نخفض اإلث وم الم ى       "لليورانيوم الضعيف اإلثراء بغرض توريد اليوراني ا وافق عل ، آم

بوصفه النص المعياري لالتفاقات المزمع إبرامها مع الدول األعضاء من أجل توريد اليورانيوم " اتفاق نموذجي"
 راء من مصرف الوآالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء؛الضعيف اإلث

ث أن ة وحي وّردة[... حكوم ة الم تخدامات   ...] الدول دان االس ي مي اون ف وير التع ي مواصلة تط ساهم ف وّد أن ت ت
أثير                         ووي، من دون الت ود الن د الوق ى ضمان توري ة إل السلمية للطاقة الذرية من خالل صياغة االقتراحات الرامي

ا يخصها من         سلبًا على عم   ة بتطوير م ل السوق التجارية ومن دون التدخل في حقوق الدول األعضاء في الوآال
 خدمات دورة الوقود النووي؛



ث أن ومتي وحي وّردة [... حك ة الم ـّية [...و...] الدول ة المتلق ع     ...] الدول ت لجمي ق الثاب ى الح د عل دان التأآي تعي
لحة النووي   شار األس دم انت دة ع ي معاه ارة  (ة األطراف ف ي بعب ا يل ا فيم شار إليه شار "الم دم االنت دة ع ، ")معاه

لمية                          ة واستخدامها ألغراض س ذه الطاق اج ه ة وإنت ة النووي بموجب المادة الرابعة منها، في تطوير بحوث الطاق
 بدون تمييز وعمًال بالمادتين األولى والثانية من معاهدة عدم االنتشار؛

ا     (والوآالة  ...] الدولة المتلقـّية [...وحكومة  ...] ولة الموّردة الد[... فإن حكومة    لذا وبناًء عليه،   ويشار إليها معًا فيم
 :توافق بموجب هذا االتفاق على ما يلي") األطراف"يلي بلفظة 

 المادة األولى

ة     وّردة   [...تضمن حكوم ة الم ة         ...] الدول اق لحكوم ذا االتف ـّية   [...بموجب ه ة المتلق سهر، وسع      ...] الدول ا ست بأنه
ة         ع أو إعاق ى عدم من شورة، عل طاقتها، مراعاًة اللتزاماتها الدولية ذات الصلة ولمعايير الترخيص بالتصدير المن
أو وقف توريد خدمات اإلثراء وتصدير اليورانيوم الضعيف اإلثراء الموفـّر بناء على عقد التوريد الموقع بتاريخ 

ـّية             [...أو  ...] الدولة المتلقـّية [...بين حكومة   [...]  ة المتلق ضائية للدول ة الق ة ضمن الوالي ...] إحدى الهيئات الواقع
وّردة           [...أو  ...] الدولة الموّردة [...وحكومة   ة الم ضائية للدول ة الق شار  ...] (إحدى الهيئات الواقعة ضمن الوالي وي

دير ا    ").عقد التوريد"إليه فيما يلي بعبارة  د الم اذ وتأآي ك،     وفور دخول عقد التوريد حيز النف د ذل ة، بع ام للوآال لع
رة            ...] الدولة المتلقـّية [...على أن    ا في الفق ة           ١تفي بجميع الشروط المشار إليه سارع حكوم ة، ت ادة الثاني  من الم

د                      ...] الدولة الموّردة [... ة، لتوري ذه الوثيق ه في المرفق به شكل المنصوص علي ًا لل بإصدار رخصة تصدير، وفق
ي  (نيوم الضعيف اإلثراء المزمع توفيره بمقتضى عقد التوريد خدمات اإلثراء ولتصدير اليورا   ويشار إليها فيما يل

 ").رخصة التصدير"بعبارة 

 المادة الثانية

ة                         -١ ى طلب حكوم اء عل ة، بن ام للوآال دير الع د الم ة  [...ألغراض المادة األولى من هذا االتفاق، يؤّآ الدول
  :، ما يلي..].الدولة المتلقـّية[...أو حكومة ...] الموّردة

واردة             ...] الدولة المتلقـّية [...أن    ‘١’  هي طرف في معاهدة عدم االنتشار، على أساس المعلومات ال
 من إحدى الحكومات الوديعة لمعاهدة عدم االنتشار؛

ـّية[...أن   ‘٢’  ة المتلق ة   ...] الدول اس الوثيق ى أس املة عل مانات ش اَق ض ة اتف ع الوآال ت م أبرم
INFCIRC/153) اذ في         ) يغتها المصّوبة بص ز النف رقم        [...] وأنه دخل حي شور تحت ال وهو من
INFCIRC/[xx]وال يزال نافذًا؛  

ـّية   [...أن الوآالة، فيما يخص       ‘٣’  ة المتلق واد          ...]الدول تنتاج حول عدم تحريف م ى اس ، خلصت إل
 الضمانات في    نووية معلنة في أحدث تقرير عن تنفيذ الضمانات، وأن ال مسائَل متعلقة بتطبيق            

 .قيد النظر من جانب مجلس محافظي الوآالة...] الدولة المتلقـّية[...



 

 

ة  -٢ وّردة[...يجوز لحكوم ة الم ة ...] الدول ـّية[...أو لحكوم ة المتلق ت، من ...] الدول ي أي وق ب، ف أن تطل
ش        ...] الدولة المتلقـّية [...المدير العام للوآالة أن يؤّآد أن        ع ال ا     ما زالت تفي بجمي روط المنصوص عليه

 . من هذه المادة١في الفقرة 

 المادة الثالثة

 :بما يلي...] الدولة المتلقـّية[...ألغراض هذا االتفاق، تتعّهد حكومة  -١

أن اليورانيوم الضعيف اإلثراء الموّرد بموجب عقد التوريد ُيستخدم حصرًا لتصنيع الوقود من                ‘١’ 
ة  محطة الق   [...أجل توليد الكهرباء في      م توافق               ...] وى النووي ا ل ك المحطة م ه يبقى في تل وأن

 على خالف ذلك؛...] الدولة الموّردة[...حكومة 

ة بمقتضى       ‘٢’  أن اليورانيوم الضعيف اإلثراء الموّرد بموجب عقد التوريد يخضع لضمانات الوآال
 لثانية؛ من المادة ا١من الفقرة ) ‘٢’(اتفاق الضمانات الشاملة المشار إليه في البند 

ة       ‘٣’  واد نووي د، وأي م د التوري ب عق وّرد بموج راء الم ضعيف اإلث وم ال ا –أن اليوراني ا فيه  بم
 منتجة أو معالجة أو مستخدمة في اليورانيوم        –األجيال الالحقة من المواد االنشطارية الخاصة       

وو                    ستخدم في صنع أي سالح ن ي أو أي   الضعيف اإلثراء المورَّد أو من خالل استخدامه، ال ُي
ووي أو        جهاز متفجر نووي، أو في إجراء البحوث بشأن أي سالح نووي أو أي جهاز متفجر ن

 في تطويره، أو على نحو يخدم أي غرض عسكري؛

ة    ‘٤’  واد نووي د، أو أي م د التوري وّرد بموجب عق راء الم ضعيف اإلث وم ال ا –أن اليوراني ا فيه  بم
 منتجة أو معالجة أو مستخدمة في اليورانيوم        –خاصة  األجيال الالحقة من المواد االنشطارية ال     

ة أخرى من دون إذن                       ى أي دول ورَّد أو من خالل استخدامه، ال يحوَّل إل الضعيف اإلثراء الم
 ؛...]الدولة الموّردة[...حكومة 

راء، وأن                   ‘٥’  د من اإلث أن اليورانيوم الضعيف اإلثراء الموّرد بموجب عقد التوريد ال يخضع لمزي
راء ال يخضع                 الوق وم الضعيف اإلث ود النووي المستهلك المنتج من خالل استخدام ذلك اليوراني

 ؛...]الدولة الموّردة[...إلعادة المعالجة، إّال إذا تم االتفاق على خالف ذلك مع 

رة   ) ‘٢’(أن الدولة المتلقية، في حال إنهاء اتفاق الضمانات الشاملة المشار إليه في البند                ‘٦’  من الفق
دابير                         ١ ع ت ى أساس جمي ة عل اق مع الوآال اذ اتف اء، بإنف  من المادة الثانية، تقوم، قبل ذلك اإلنه

ة     ي الوثيق واردة ف ضمانات ال صّوبة  (INFCIRC/153ال صيغتها الم ق   ) ب ب تطبي ي تتطل والت
ة            واد نووي د، وأي م د التوري  –الضمانات على اليورانيوم الضعيف اإلثراء المورَّد بموجب عق

شطارية الخاصة          بما في  ستخدمة         –ها األجيال الالحقة من المواد االن  الُمنتجة أو الُمعالجة أو الُم
 في اليورانيوم الضعيف اإلثراء المورَّد أو من خالل استخدامه؛



د                 ‘٧’  أن ُتفرض تدابير مالئمة للحماية المادية على اليورانيوم الضعيف اإلثراء الموّرد بموجب عق
شطارية الخاصة                 –د نووية   التوريد، وعلى أي موا    واد االن ة من الم ال الالحق ا األجي  – بما فيه

الل  ن خ ورَّد أو م راء الم ضعيف اإلث وم ال ي اليوراني ستخدمة ف ة أو الُم ة أو الُمعالج الُمنتج
ستوى       ًا للم ة موازي ن الحماي ستوى م ى، م ّد أدن دابير، آح ذه الت ـّر ه رط أن توف تخدامه، ش اس

ة    ي الوثيق ه ف صوص علي وان   المن ة بعن ن الوآال صادرة ع ة   "ال واد النووي ة للم ة المادي الحماي
 ، آما قد يجري تنقيحها من وقت آلخر؛)INFCIRC/225/Rev.5الوثيقة " (والمرافق النووية

واردة في                        ‘٨’  ة والخزن واالستخدام، ال ل والمناول ان في حاالت النق أن ُتطبَّق معايير وتدابير األم
ة  ر،   INFCIRC/18/Rev.1الوثيق ن وقت آلخ ا م د يجري تنقيحه ا ق ة، آم صادرة عن الوآال ال

  .على اليورانيوم الضعيف اإلثراء الموّرد بموجب عقد التوريد

وّرد بموجب                 -٢ راء الم وم الضعيف اإلث ى اليوراني ة عل ق ضمانات الوآال ة أن تطبي في حال قرَّرت الوآال
شطارية الخاصة     بما فيها األجيال الالح   –عقد التوريد، وأي مواد نووية       واد االن  الُمنتجة أو  –قة من الم

ًا،            د ممكن م يع ورَّد أو من خالل استخدامه، ل راء الم الُمعالجة أو الُمستخدمة في اليورانيوم الضعيف اإلث
 ...].الدولة الموّردة[...بأن تـُِعدَّ تدابير تحقق مالئمة مع حكومة ...] الدولة المتلقـّية[...تتعّهد حكومة 

 لرابعةالمادة ا

ة      -١ وّردة   [...ال تلغي حكوم ة الم اء                ...] الدول ًا بن ك مطلوب دما يكون ذل ـّقها، إّال عن رخصة التصدير أو تعل
 :على ما يلي

اتق    ‘١’  ى ع اة عل ة الملق ات الدولي وّردة[...االلتزام ة الم وم ...] الدول صدير اليوراني صل بت ا يت فيم
معاهدة إنشاء الجماعة األوروبية للطاقة الذرية بما فيها تلك الخاضعة ألحكام [الضعيف اإلثراء 

 ؛٤)]يوراتوم(

 ...].الدولة الموّردة[...أو معايير الترخيص بالتصدير المنشورة الخاصة بـ  ‘٢’ 

أن                       -٢ د ب ى التأآي ادرًا عل ة ق ام للوآال بيد أن رخصة التصدير تـُعلـَّق طوال أي فترة ال يكون فيها المدير الع
 . من المادة الثانية١تفي بجميع الشروط المشار إليها في الفقرة ...] ةالدولة المتلقـّي[...

 المادة الخامسة

د،                ...] الدولة الموّردة [...يجوز لحكومة    د التوري وّرد بموجب عق راء الم أن تطلب إعادة اليورانيوم الضعيف اإلث

ستخدمة       – بما فيها األجيال الالحقة من المواد االنشطارية الخاصة          –وأي مواد نووية      الُمنتجة أو الُمعالجة أو الُم

، فور استالم   ...]الدولة المتلقـّية [...في اليورانيوم الضعيف اإلثراء المورَّد أو من خالل استخدامه، وتقوم حكومة            

 :هذا الطلب، بإعادة هذه المواد في أسرع وقت معقول عمليًا في حال صح ما يلي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يتم إدراج النص الوارد بين قوسين، حسب االقتضاء  ٤



 

 

 ت بأي من تعّهداتها بموجب هذا االتفاق؛أخلـّ...] الدولة المتلقـّية[...أن   ‘١’ 

  .أو أن رخصة التصدير ألغيت أو علـّقت وفقًا لنص المادة الرابعة  ‘٢’ 

 المادة السادسة

ذ                        -١ ا يخص تنفي ة أي التزامات أو مسؤوليات فيم باستثناء ما جاء تحديده في هذا االتفاق، ال تتحمل الوآال

 .هذا االتفاق

ة  -٢ د حكوم وّردةالدو[...تتعّه ة الم ة ...] ل ـّية[...وحكوم ة المتلق ة،  ...] الدول ا الخاص ى نفقتهم ام، عل بالقي

ع            ص جمي ا يخ نهم، فيم ا وع دفاع عنه نهم، وال ا وع سؤوليها، ودرء األذى عنه ة وم ويض الوآال بتع

 .المطالبات التي قد تنشأ فيما يتصل بهذا االتفاق

 المادة السابعة

 .قيع عليه بواسطة ممثلي األطراف المخّولينيبدأ نفاذ هذا االتفاق فور التو  -١

 من هذه المادة، يبقى هذا االتفاق نافذًا لفترة تصل إلى ثالث سنوات، شرط أن يبقى   ٣رهنًا بنص الفقرة      -٢

  .عقد التوريد نافذًا

اء صال        -٣ حية تبقى المواد الثالثة والخامسة والسادسة والثامنة من هذا االتفاق نافذة بصرف النظر عن انته

 .هذا االتفاق، ما لم توافق األطراف على خالف ذلك خطيًا

 المادة الثامنة

ين األطراف، إّال إذا                     اوض ب شاور أو التف ق الت ذه عن طري اق أو تنفي ذا االتف سير ه ُيَسّوى أي نزاع ناشئ عن تف

 .قررت األطراف إحالة النزاع إلى أية إجراءات بديلة لتسوية النزاعات

 



  .سخ باللغة االنكليزية من ثالث نُحرِّر

 

 ...]:الدولة الموّردة[... حكومة عن
____________________________ 

 )التوقيع(
____________________________ 

 )االسم والمنصب(
____________________________ 

 )المكان والتاريخ(

 ...]:الدولة المتلقـّية[...حكومة عن 
____________________________ 

 )لتوقيعا(
____________________________ 

 )االسم والمنصب(
____________________________ 

 )المكان والتاريخ(

 :الوآالة الدولية للطاقة الذريةعن 
_________________________ 

 )التوقيع(
____________________________ 

 )االسم والمنصب(
____________________________ 

 )تاريخالمكان وال(
 

 

 



 

 

 المرفق

 رخصة التصدير

 

 

 

 




