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  اتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  وحكومة جمھورية كازاخستان بشأن إنشاء مصرف

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية لليورانيوم
 جمھورية كازاخستانالضعيف اإلثراء في 

  

  

  

ة   -١ ة الذري ة للطاق ة الدولي َيِرُد مستنسخاً في ھذه الوثيقة لعلم جميع األعضاء نصُّ االتفاق بين الوكال
وم الضعيف  ة لليوراني ة الذري ة للطاق ة الدولي ة كازاخستان بشأن إنشاء مصرف الوكال وحكومة جمھوري

ي  اق ف افظين االتف س المح رَّ مجل د أق تان. وق ة كازاخس ي جمھوري راء ف ه حز ١١اإلث . ٢٠١٥يران/يوني
  .٢٠١٥آب/أغسطس  ٢٧وُوقـِّع االتفاق في أستانا، كازاخستان، في 

اذ في  ١وبمقتضى الفقرة   -٢ ز النف انون  ٣١من المادة التاسعة عشرة من االتفاق، دخل االتفاق حّي ك
اني اير/الث تيف٢٠١٧ ين د باس ية يفي وات الدبلوماس ابي من خالل القن لُّم آخر إخطار كت اريخ تس و ت اء ، وھ

  الطرفين اإلجراءات الالزمة لدخوله حيز النفاذ.
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 الدولية للطاقة الذريةاتفاق بين الوكالة 
وحكومة جمھورية كازاخستان بشأن إنشاء مصرف الوكالة الدولية للطاقة 

 لليورانيوم الضعيف اإلثراء في جمھورية كازاخستان الذرية

ة كازاخستان  ة جمھوري ة") وحكوم ي باسم "الوكال ا يل ا فيم ة (ويشار إليھ إن الوكالة الدولية للطاقة الذري
ى (ويشار إليھا فيما  ي باسم "الطرفين" وإل ا يل ا أيضا فيم يلي باسم "كازاخستان")، اللتين يشار إليھما مع

 كل منھما على حدة باسم "الطرف"؛

أن تشجع  إذ تضعان في اعتبارھما ا األساسي، ب ة، بموجب نظامھ ة مخول ة الذري أن الوكالة الدولية للطاق
ي في األ ا العمل ة وتطبيقھ ة الذري ى تطوير الطاق ع، وأن تتخذ وتساعد عل الم أجم لمية في الع غراض الس

ات  دادإلترتيب ة  م ي الوكال دول األعضاء ف ي بال ام األساس ام النظ اً ألحك تخدامھا وفق ة الس المواد النووي
  للوكالة؛

قرار مجلس محافظي الوكالة (ويشار إليه فيما يلي باسم "مجلس المحافظين")  وإذ تضعان في اعتبارھما
GOV/2010/70  ؤرخ مبر  ٣الم انون األول/ديس ون " ٢٠١٠ك ووي"، والمعن الوقود الن داد ب مان اإلم ض

ة   ٢٦المؤرخة  GOV/2010/67والذي، في جملة أمور، اعتمد اإلجراءات الموصى بھا الواردة في الوثيق
اني/نوفمبر  رين الث ة  ٢٠١٠تش ة الذري ة للطاق ة الدولي اء مصرف الوكال داد: إنش ة "ضمان اإلم والمعنون

  ليورانيوم الضعيف اإلثراء إلمداد الدول األعضاء باليورانيوم الضعيف اإلثراء"؛ل

ا د  وإذ تضعان في اعتبارھم ذا الصدد وق ة في ھ ود الوكال ة كازاخستان ترغب في دعم جھ أن جمھوري
وم الضعيف  ة لليوراني عبرت في ھذا الخصوص عن اھتمامھا بأن تكون الدولة المضيفة لمصرف الوكال

راء، ا  اإلث ي وثيقتھ ة ف ا الوكال نتھ ي بيَّ ات الت ا للمتطلب ة  GOV/INF/2011/7وفق ايو  ٣١المؤرخ أيار/م
ة اإلمدادوالمعنونة "ضمان  ٢٠١١ راء. التماس عروض الدول : مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلث

افظين  س المح ي مجل ي وثيقت ذلك ف يفة"، وك ة  GOV/2010/67المض اني/نوفمب ٢٦المؤرخ رين الث ر تش
  ؛ ٢٠١٠كانون األول/ديسمبر  ٣المؤرخة  GOV/2010/70و ٢٠١٠

ة  وإذ تضعان في اعتبارھما ة الدولي ازات وحصانات الوكال أن جمھورية كازاخستان طرف في اتفاق امتي
  ؛)INFCIRC/9/Rev.2للطاقة الذرية (الوثيقة 

ا ق  وإذ تضعان في اعتبارھم ة لتطبي ة الذري ة للطاق ة الدولي ة كازاخستان والوكال ين جمھوري اق ب أن االتف
اق الضمانات")  ي باسم "اتف ا يل ه فيم الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية (ويشار إلي

ي  ه ف ع علي م التوقي ه  ٢٦ت ي  ١٩٩٤تموز/يولي اذ ف ز النف ل حي طس  ١١ودخ ة  ١٩٩٥آب/أغس (الوثيق
INFCIRC/504 م ) وأن بروتوكوال إضافيا ملحقا به (ويشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول اإلضافي") ت

ي  ه ف ع علي باط/فبراير  ٦التوقي ي  ٢٠٠٤ش اذ ف ز النف ل حي ايو  ٩ودخ ة  ٢٠٠٧أيار/م (الوثيق
INFCIRC/504/Add.1( ؛  

ا بش وإذ تضعان في اعتبارھما ة فيين ة عن أن جمھورية كازاخستان طرف في اتفاقي أن المسؤولية المدني
ة INFCIRC/500األضرار النووية (الوثيقة  ا بشأن المسؤولية المدني ة فيين ديل اتفاقي ) وفي بروتوكول تع

  ؛)INFCIRC/566عن األضرار النووية (الوثيقة 
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  قد اتفقتا على ما يلي:

  المادة األولى
  التعاريف

  العبارات الواردة أدناه، كما ھي مستخدمة في ھذا االتفاق، ما يلي:  تعني

تان   (أ) ة كازاخس ي جمھوري ة ف ة أو المحلي لطات المركزي ي الس ة" تعن لطات المختص ارة "الس عب
ً تبحسب ما يكون مالئما في سياق تشريعات كازاخس   لھا؛ ان ووفقا

ات،   (ب) ائق، والمخطوط الت، والوث جالت، والمراس ع الس ي جمي ة" تعن ات الوكال ارة "محفوظ عب
ة  جيالت الفيديوي الم، والتس ة، واألف ور الفوتوغرافي ائط، والص يب والوس ات الحواس وبيان
ا  راء والتي تمتلكھ وم الضعيف اإلث ة لليوراني والصوتية، الخاصة بسير العمل في مصرف الوكال

ون  ة أو تك ن الوكال زءا م كل ج ا تش ى أنھ ان عل ق الطرف رى يتف واد أخ ا، وأي م ي حيازتھ ف
  محفوظات الوكالة؛ 

  عبارة "المدير العام" تعني المدير العام للوكالة أو أي مسؤول يتم تعيينه للتصرف بالنيابة عنه؛  (ج)

ة لتخزي  (د) ل المرفق" تعني الكيان القانوني الذي يقوم بتشغيل مرفق الوكال وم عبارة "مشغِّ ن اليوراني
ة  ين الوكال رم ب ي ُيب اق تقن ة بموجب اتف دمات للوكال ذه الصفة، خ ؤدي، بھ راء وي الضعيف اإلث
ل المرفق بالتشاور مع كازاخستان (ويشار إليه فيما يلي باسم "االتفاق التقني بشأن خدمات  ومشغِّ

ل المرفق")؛    مشغِّ

ا عبارة "سير العمل في مصرف الوكالة لليورانيوم الض  (ھـ) عيف اإلثراء" تعني األنشطة المتفق عليھ
ة الضعيف  وم الوكال ة يوراني غ وحرك ل وتفري تالم وتحمي ك اس ي ذل ا ف رفين، بم ب الط ن جان م

ل غِّ ق المش ي مرف ة ف ات الوكال ن ممتلك ره م راء وغي زين ،اإلث وم وتخ ة يوراني  الضعيف الوكال
ومالوكالة ممتلكات من وغيره اإلثراء راء وأخذ  ، ووزن اسطوانات يوراني ة الضعيف اإلث الوكال

ة  وم الوكال ل يوراني وويين، ونق ان واألمن الن وفير األم ة، وت واد النووي ا، وحصر الم ات منھ عين
وم  ة لليوراني ع مصرف الوكال الضعيف اإلثراء وإعداده للشحن واستيراده وتصديره، وتغيير موق

ات  ظ السجالت وعملي ن حف ذلك م رتبط ب ا ي ل م راء، وك ارير الضعيف اإلث ديم التق يش وتق التفت
  وإدارة المخاطر والصيانة؛

ة  عبارة  (و) "يورانيوم الوكالة الضعيف اإلثراء" تعني اليورانيوم الضعيف اإلثراء الذي تمتلكه الوكال
وم ( د اليوراني رىUF6في شكل سادس فلوري اليورانيوم ) المث ى  ٢٣٥-ب % ٤٫٩٥بنسبة تصل إل

  إسميا والخاص بسير العمل في مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء؛

عبارة "مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء" تعني المخزون المادي من يورانيوم الوكالة   (ز)
يف اإلثراء بحد أقصى قدره الضعيف اإلثراء الموجود في مرفق الوكالة لتخزين اليورانيوم الضع

  باء أو من نوع من االسطوانات يخلف ھذا النوع؛ -٣٠(ستون) اسطوانة مليئة من النوع  ٦٠
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ة   (ح) ا الوكال ي تمتلكھ ي االسطوانات الت راء" تعن ة الضعيف اإلث وم الوكال ارة "اسطوانات يوراني عب
  لتعبئة يورانيوم الوكالة الضعيف اإلثراء من أجل نقله وتخزينه؛

وفره   (ط) ذي ت ق التخزين ال ي مرف راء" تعن وم الضعيف اإلث ة لتخزين اليوراني ق الوكال ارة "مرف عب
ل المرفق حيث  ع مشغِّ كازاخستان للوكالة لالستخدام الحصري من جانب الوكالة ويوجد في موق
ل  غِّ ع مش م "موق ي باس ا يل ه فيم ار إلي راء (ويش وم الضعيف اإلث ة لليوراني د مصرف الوكال يوج

ل المرفقالم   ؛رفق")، على النحو المبيَّن في االتفاق التقني بشأن خدمات مشغِّ

ة الضعيف   (ي) وم الوكال ك يوراني ا في ذل ة، بم ع ممتلكات الوكال عبارة "ممتلكات الوكالة" تعني جمي
ائر األصول،  وال وس راء، فضال عن األم ة الضعيف اإلث وم الوكال راء، واسطوانات يوراني اإلث

ا ا ي تمتلكھ ة أو الت الوكال تفظ بھ ي  تح ا ف ا المنصوص عليھ اء بوظائفھ ل الوف ن أج ديرھا م أو ت
  بھذا االتفاق، وجميع إيرادات الوكالة؛ ونظامھا األساسي 

ة   (ك) ي جمھوري ة ف ئه الوكال اً تنش اق، مكتب ذا االتف رض ھ ي، لغ ة" تعن ل الوكال ب ممث ارة "مكت عب
  كازاخستان وتخطر الوكالة كازاخستان به؛

ة "ممثل الوكالة" تعني أحد مسؤولي الوكالة أو شخصا آخر تعّينه الوكالة، ويمثل الوكالة في عبار  )ل(
  جمھورية كازاخستان، وتخطر الوكالة كازاخستان به؛

  عبارة "تشريعات كازاخستان" تعني قوانين جمھورية كازاخستان الصادرة على النحو الواجب؛  )م(

ين عبارة "مسؤولي الوكالة" تعني المدي  )ن( تثناء الموظفين المعيَّن ة باس ع موظفي الوكال ام وجمي ر الع
  محليا الذين ُتحسب أجورھم بالساعة. 

  المادة الثانية
  مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء

ذا   -١ ا لھ ة كازاخستان وفق راء في جمھوري وم الضعيف اإلث ة لليوراني تنشئ الوكالة مصرف الوكال
  االتفاق. 

  الوكالة التكاليف التالية:تتحمل   (أ)  -٢

دون مساس بمسؤولية كازاخستان عن التكاليف بموجب الفقرة الفرعية (ب) من   ‘١’    
رة  راء  ٢الفق عيف اإلث ة الض وم الوكال راء يوراني اليف ش ادة، تك ذه الم ن ھ م

ة إلنشاء مصرف  ا الوكال والمعدات والمرافق وأي سلع وخدمات أخرى تحتاجھ
وم  ة لليوراني اليف الوكال ذه التك مل ھ يانته. وتش غيله وص راء وتش الضعيف اإلث

ي تخص  ات الت ة عن االحتياج ات الناجم ن النفق ا م اليف االتصاالت وغيرھ تك
داً  ة تحدي عيف  الوكال وم الض ة لليوراني رف الوكال ي مص ل ف ير العم الل س خ

طوانات  ة اس ة لمناول ات الوكال د، واحتياج دات الرص غيل مع ل تش راء، مث اإلث
  ؛الوكالة الضعيف اإلثراء أو تفتيشھا يورانيوم
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ة   ‘٢’     ق الوكال ن مرف ى وم راء إل عيف اإلث ة الض وم الوكال ال يوراني اليف إيص تك
ة  اليف المرتبط ع التك ك جمي ي ذل ا ف راء، بم عيف اإلث وم الض زين اليوراني لتخ
وم  طوانات يوراني راء واس عيف اإلث ة الض وم الوكال دير يوراني تيراد وتص باس

راء الوكالة الضعي ف اإلثراء الفارغة واسطوانات يورانيوم الوكالة الضعيف اإلث
ة  ع مصرف الوكال المحتوية على مخلفات، ما عدا التكاليف المرتبطة بتغيير موق

 ً رة ‘ ٤’للفقرة الفرعية (ب)  لليورانيوم الضعيف اإلثراء، وفقا ذه  ٢من الفق من ھ
رة الفرع ذه الفق ي ھ ذكورة ف اليف الم مل التك ادة. وتش تج الم ي تن اليف الت ة التك ي

راء في  ة الضعيف اإلث مباشرة من إعداد وثائق الشحن، وحركة يورانيوم الوكال
راء ومجانسته وأخذ  ل المرفق، وصّب يورانيوم الوكالة الضعيف اإلث موقع مشغِّ

  ؛العينات منه وتحليله

اليف  ‘٣’     ة لليوراني التك رف الوكال غيل مص ة لتش دھا الوكال ي تتكب ة الت وم العام
ة  وفرھم الوكال ذين ت وظفين ال اليف الم ا تك ا فيھ يانته، بم راء وص الضعيف اإلث

  وتكاليف اجتماعات الوكالة وتكاليف تعميم المعلومات داخل الوكالة؛

ق بإنشاء   ‘٤’     ا يتعل ة فيم ى الوكال تكاليف الرسوم والعوائد والضرائب المفروضة عل
راء وتشغ وم الضعيف اإلث يله وصيانته والتي ال تكون مصرف الوكالة لليوراني

  معفاة بموجب المادة السادسة من ھذا االتفاق؛

رة   ‘٥’     ي الفق ا ف اليف التخزين المنصوص عليھ نة عن تك ي الس د ف ورو واح غ ي مبل
  من ھذه المادة؛ ٢من الفقرة ‘ ١’الفرعية (ب) 

ر  ‘٦’     عيف اإلث وم الض ة لليوراني ع مصرف الوكال ر موق ة بتغيي اليف المتعلق اء التك
ة  ك إزال ي ذل ا ف ة، بم ن الوكال ب م ى طل اء عل تان، بن ة كازاخس ل جمھوري داخ

  الممتلكات، بما فيھا ممتلكات الوكالة، و/أو التصرف فيھا؛ 

ى   ‘٧’     راء إل وم الضعيف اإلث التكاليف المتعلقة بتغيير موقع مصرف الوكالة لليوراني
اق أو إنھ ذا االتف رة خارج جمھورية كازاخستان عقب انتھاء ھ ا للفق ه وفق أو  ٣ائ

رة رة  للفق ن الفق ة (أ) م اق، أو  ٤الفرعي ذا االتف ن ھ رة م ادة التاسعة عش ن الم م
اق في  ٤الفرعية (ب) من الفقرة  للفقرة ذا االتف ادة التاسعة عشرة من ھ من الم

ة (ب)  رة الفرعي ‘ ٤’حالة إخالل الوكالة بأحكام ھذا االتفاق، ما عدا في حالة الفق
  ن ھذه المادة؛م ٢من الفقرة 

ق   ‘٨’     ا يتعل مانات فيم لة بالض ة المتص ؤوليات الوكال ذ مس ة بتنفي اليف المتعلق التك
مانات  اق الض ال باتف راء عم عيف اإلث وم الض ة لليوراني رف الوكال بمص

  والبروتوكول اإلضافي؛

ا  التكاليف األخرى المشار إليھا تحديداً   ‘٩’     اق باعتبارھ اليففي ھذا االتف ا  تك تتحملھ
  لوكالة.ا



INFCIRC/916 
  لحقالم

  ٥الصفحة 

 

  تتحمل كازاخستان التكاليف التالية:  (ب)  

راء،   ‘١’     ة الضعيف اإلث وم الوكال ق مباشرة بتخزين يوراني جميع التكاليف التي تتعل
ة (أ)  رة ‘ ٥’باستثناء ما ھو منصوص عليه في الفقرة الفرعي ذه  ٢من الفق من ھ

من كھرباء وتدفئة  المادة، بما في ذلك ما تقدمه كازاخستان أو الھيئات التابعة لھا
ة  ي مصرف الوكال ل ف ير العم وظفين لس ن م ة وم ة الزم احات مكتبي ن مس وم

  لليورانيوم الضعيف اإلثراء؛

ريعات   ‘٢’     ا لتش تان وفق ا كازاخس طلع بھ ي تض طة الت ة باألنش اليف المتعلق التك
  كازاخستان عمال بھذا االتفاق؛

ة  ‘٣’     ع مصرف الوكال ر موق ة بتغيي اليف المتعلق راء  التك عيف اإلث وم الض لليوراني
ة  ك إزال ا في ذل داخل جمھورية كازاخستان، بناء على طلب من كازاخستان، بم

  الممتلكات، بما فيھا ممتلكات الوكالة، و/أو التصرف فيھا؛

ى   ‘٤’     راء إل وم الضعيف اإلث التكاليف المتعلقة بتغيير موقع مصرف الوكالة لليوراني
إنھاء ھذا االتفاق وفقا للفقرة الفرعية (ب) من خارج جمھورية كازاخستان عقب 

اق بسبب إخالل من كازاخستان  ٤الفقرة  من المادة التاسعة عشرة من ھذا االتف
وم الضعيف  ة لليوراني ع مصرف الوكال ر موق بأحكام ھذا االتفاق يؤدي إلى تغيي

  دة؛من ھذه الما ٢من الفقرة ‘ ٧’اإلثراء، ما عدا في حالة الفقرة الفرعية (أ) 

تان المتصلة بالضمانات   ‘٥’     ة كازاخس ؤوليات جمھوري ذ مس ة بتنفي اليف المتعلق التك
اق الضمانات  فيما يتعلق بمصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء عمال باتف

  والبروتوكول اإلضافي؛

ا   ‘٦’     اق باعتبارھ اليفالتكاليف األخرى المشار إليھا تحديدا في ھذا االتف ا  تك تتحملھ
  كازاخستان.

٣-   ً ا ق مرخص ل مرف غِّ ات مش ع األوق ي جمي ة ف تان للوكال يح كازاخس ريعات  تت ب تش ه بموج ل
كازاخستان لتقديم الخدمات لسير العمل في مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء وفقا لھذا 

  ن يفون بمتطلبات أداء ھذه الخدمات. ون مؤھلوموظف ولديهاالتفاق 

ا   -٤ ة، وفق دات ومرافق مصانة صيانة كامل ات مع تكفل كازاخستان أن تتاح للوكالة في جميع األوق
ه  د تطلب ا ق ا لم ل المرفق ووفق لوثائق التصميم المعتمدة من جانب السلطات المختصة لموقع مشغِّ
اة  ع مراع راء. وم وم الضعيف اإلث ة لليوراني ي مصرف الوكال ل ف ير العم ة ألغراض س الوكال

ل المرفق، في االتفاق التقني بشأن خدمات  ٢الفقرة أحكام  من ھذه المادة، ُيتَّفق بين الوكالة ومشغِّ
ل المرفق، على شروط تقديم ھذه المعدات والمرافق.   مشغِّ

اق،  ١يتاح في جميع األوقات لألشخاص المشار إليھم في الفقرة   -٥ ذا االتف ادة التاسعة من ھ من الم
ة عشرة من  مع مراعاة متطلبات األمان ادة الرابع ا في الم واألمن الضرورية المنصوص عليھ

ق  راء، ومرف وم الضعيف اإلث ة لليوراني ى مصرف الوكال ائق إل اق، الوصول دون ع ذا االتف ھ
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ة، واألجزاء  ة، ومحفوظات الوكال راء، وممتلكات الوكال الوكالة لتخزين اليورانيوم الضعيف اإلث
ل المرفق الضرورية لس ير العمل في مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء، من موقع مشغِّ

راء. وتحتفظ  وم الضعيف اإلث ة لليوراني أو أي وصول آخر الزم لسير العمل في مصرف الوكال
أمين  الحق في ت ة ب ديرھا. وتحتفظ الوكال ا لتق كازاخستان بالحق في مرافقة ھؤالء األشخاص وفق

ً  ممتلكات الوكالة ھذه باألقفال واألختام،   .بحسب ما تعتبره الوكالة ضروريا

ع   -٦ ى موق راء إل يجوز أن يتفق الطرفان على تغيير موقع مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلث
  من المادة السابعة عشرة من ھذا االتفاق. ١آخر داخل جمھورية كازاخستان وفقا للفقرة 

رة   -٧ ق الفق اة تطبي ع مراع رة  ٤م ة والفق ادة السادس ن الم ذا م ٢م ن ھ رة م ة عش ادة الرابع ن الم
ة  االتفاق، ال تضع كازاخستان أي عائق أو حد أو قيد على تخزين وحركة أي من ممتلكات الوكال
راء.  وم الضعيف اإلث ة لليوراني الخاضعة لھذا االتفاق التي تخص سير العمل في مصرف الوكال

تعلقة بحركة يورانيوم الوكالة وتكفل كازاخستان أن يتم في أقصر وقت ممكن تنفيذ اإلجراءات الم
ة  ات أخرى للوكال راء وأي ممتلك ة الضعيف اإلث وم الوكال راء واسطوانات يوراني الضعيف اإلث
ة كازاخستان أو  تتصل بسير العمل في مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء إلى جمھوري

  عبرھا أو إلى خارجھا.

  المادة الثالثة
  الشخصية االعتبارية للوكالة

يما ب ة، وال س ة للوكال ية االعتباري تان بالشخص رف كازاخس د؛ أتعت ي: (أ) التعاق ا يل ام بم ا للقي ھليتھ
  اقتناء الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيھا؛ (ج) رفع الدعاوى القانونية. (ب)

  المادة الرابعة
  صيانة الُحرمة

رف  -١ ة  تعت يطرة الوكال ة وس ل الوكال ب ممث ى مكت ة عل تان باالختصاص القضائي للوكال كازاخس
راء  وم الضعيف اإلث ة لليوراني راء ومصرف الوكال ة الضعيف اإلث عليه. ويكون يورانيوم الوكال

  في الحيازة القانونية الرسمية للوكالة وتحت سيطرتھا.

ة للي  -٢ ى مصرف الوكال تان عل ق تشريعات كازاخس راء وداخل مكتب تنطب وم الضعيف اإلث وراني
  ممثل الوكالة، باستثناء ما يرد نص بشأنه على خالف ذلك في ھذا االتفاق. 

ه   -٣ ى النحو المنصوص علي يكون للمحاكم أو السلطات المختصة األخرى اختصاص قضائي، عل
امالت التي تجري في  تم والمع ة في تشريعات كازاخستان المنطبقة، بالتصرفات التي ت جمھوري

عيف  وم الض ة لليوراني رف الوكال ق بمص ا يتعل ة أو فيم ل الوكال ب ممث ل مكت تان داخ كازاخس
  اإلثراء، باستثناء ما يرد نص بشأنه على خالف ذلك في ھذا االتفاق.

تتمتع الوكالة وممتلكات الوكالة، أينما كانت وأيا كان حائزھا، بحصانة من كل شكل من   (أ)  -٤
د تنازلت صراحة عن حصانتھا أشكال اإلجراءات الق انونية، إال بقدر ما تكون الوكالة ق
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ى أي  ق عل في أي حالة معيَّنة، على أن يكون مفھوما أن أي تنازل عن الحصانة ال ينطب
  إجراء من إجراءات التنفيذ.

يش واالستيالء   (ب)   ا، بحصانة من التفت ان حائزھ ا ك ا كانت وأي تتمتع ممتلكات الوكالة، أينم
ة أو والمصاد إجراءات تنفيذي دخل، سواء ب رة ونزع الملكية وأي شكل آخر من أشكال الت

  إدارية أو قضائية أو تشريعية.

راء   -٥ ة الضعيف اإلث وم الوكال راء ويوراني وم الضعيف اإلث ة لليوراني تصان ُحرمة مصرف الوكال
ق، أو أي شخ ل المرف ل لكازاخستان أو لمشغِّ ى ومكتب ممثل الوكالة. وال يصل ممث ص آخر، إل

دخل  راء أو ي ة الضعيف اإلث وم الوكال مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء أو إلى يوراني
ا  إلى مكتب ممثل الوكالة ألداء أي أنشطة فيه إال بموافقة المدير العام وبالشروط التي يوافق عليھ

ام دير الع ة الم زم موافق ره، ال تل دم ذك ا تق رغم مم ى ال ام. وعل ى مصرف  المدير الع للوصول إل
  الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء ويورانيوم الوكالة الضعيف اإلثراء فيما يتعلق بما يلي:

وم الضعيف   (أ)   ة لليوراني ق بمصرف الوكال ا يتعل تان فيم ا كازاخس وم بھ ي تق طة الت األنش
ال ي مج ؤولياتھا ف اء بمس ل الوف ن أج راء م ة الضعيف اإلث وم الوكال راء او بيوراني  اإلث

  التفتيش الرقابي وفقا للمادة الرابعة عشرة من ھذا االتفاق؛

وم الضعيف   (ب)   ة لليوراني ق بمصرف الوكال ا يتعل ل المرفق فيم األنشطة التي يقوم بھا مشغِّ
اق  ه بموجب االتف اء بالتزامات اإلثراء أو بيورانيوم الوكالة الضعيف اإلثراء من أجل الوف

ل المرفق   ؛التقني بشأن خدمات مشغِّ

ا  تھديداألنشطة التي تقوم بھا كازاخستان في حال وقوع طارئ أو خطر أو   (ج)   بوقوعھما بم
  يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة.

راء    وتكفل كازاخستان أن أي وصول من ھذا القبيل إلى مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلث
ى أو يورانيوم الوكالة الضعيف اإلثراء من أجل أداء األنشطة المب ة (أ) إل رات الفرعي ة في الفق يَّن

ل المرفق في أقصر وقت  ا من جانب مشغِّ ة عنھ الغ الوكال (ج) من ھذه الفقرة يتم تسجيلھا وإب
  ممكن.

راء إال ألداء   -٦ وم الضعيف اإلث ة لتخزين اليوراني ق الوكال ى مرف دخول إل تان بال ال تسمح كازاخس
ل كازاخستان  ٥(ج) من الفقرة  األنشطة المبيَّنة في الفقرات الفرعية (أ) إلى من ھذه المادة. وتكف

ة في  ى الوكال دمھا إل ل ويق ل المرفق بسجالت عن أي دخول وأنشطة من ھذا القبي أن يحتفظ مشغِّ
  أقصر وقت ممكن بعد تلّقي طلب من الوكالة بذلك. 

ر  -٧ غ اإلج تم تبلي ل مكاال ي ة، داخ ات الخاص ز الممتلك ك حج ي ذل ا ف ة، بم ل ءات القانوني ب ممث ت
  الوكالة، إال بموافقة صريحة من المدير العام وبالشروط التي يوافق عليھا المدير العام. 

وم   -٨ زين اليوراني ة لتخ ق الوكال راء ومرف عيف اإلث وم الض ة لليوراني رف الوكال تخدم مص ال ُيس
ة لليوراني وم الضعيف اإلثراء ومكتب ممثل الوكالة إال ألغراض سير العمل في مصرف الوكال

ة استخدام  ع الوكال اق. وتمن ذا االتف الضعيف اإلثراء، على النحو المنصوص عليه صراحة في ھ
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تان، أو من  ال بموجب تشريعات كازاخس ون االعتق مكتب ممثل الوكالة كمالذ من قبل من يتجنب
  تطلبھم كازاخستان لتسليمھم إلى بلد آخر، أو من يسعون إلى تجنب تبليغ اإلجراءات القانونية.

  تكون محفوظات الوكالة مصونة الُحرمة، أينما ُوجدت.  -٩

  المادة الخامسة
  التسھيالت المالية

ة من أي  -١ ل المالي  تكون للوكالة حرية القيام بما يلي دون تقيُّد بالضوابط أو اللوائح أو أوامر التأجي
  :نوع

  أو العمالت من أي نوع وإدارة الحسابات بأي عملة؛  االحتفاظ باألموال أو الذھب  (أ)  

ل   (ب)   د، وتحوي تحويل ما لديھا من أموال أو ذھب أو عمالت من بلد إلى آخر أو داخل أي بل
  إلى أي عملة أخرى.  تحتفظ بھاأي عملة 

رة   -٢ ا بموجب الفق تھا لحقوقھ ي ممارس ار الواجب، ف ة االعتب ولي الوكال ادة، ألي ١ُت ذه الم ن ھ  م
  طلبات تقدمھا كازاخستان، بقدر إمكان تنفيذ ھذه الطلبات دون إخالل بمصالح الوكالة.

  المادة السادسة
  والحظر والتقييداإلعفاء من الضرائب والرسوم والعوائد 

ذا  تكون  -١ د ھ الوكالة وممتلكات الوكالة معفاة من جميع أشكال الضرائب، ولكن شريطة أن ال يمت
ة  ديرھا الوكال ة أو ت ازة الوكال ي حي ون ف ات تك ؤجر أي ممتلك ك أو م ى مال اء الضريبي إل اإلعف

ع، و دو، في الواق اء من ضرائب ال تع تستخدمھا. ويكون مفھوما كذلك أن ال تطالب الوكالة بإعف
  ن رسوماً لخدمات مرافق عامة. أن تكو

ال تكون الوكالة معفاة من الضرائب غير المباشرة التي تشكل جزءا من تكلفة السلع التي تشتريھا   -٢
ة، من  رد كازاخستان للوكال ره، ت دم ذك ا تق رغم مم ى ال ا. وعل دم إليھ الوكالة أو الخدمات التي تق

ل، خالل مكتب ممثل الوكالة، ضريبة القيمة المضافة، و ى األق نويا عل ذلك بدفع مبالغ إجمالية، س
  كازاخستان. لدىوفقا إلجراءات رد التكاليف المطبقة على البعثات الدبلوماسية المعتمدة 

ائق   -٣ ئ وث امالت وتنش وم بمع دما تق ة عن د الدول جيل وعوائ وم التس ع رس ن جمي اة م ة معف الوكال
  يف اإلثراء.مرتبطة بسير العمل في مصرف الوكالة لليورانيوم الضع

د   -٤ اق من العوائ ذا االتف ق بھ ا يتعل رھا فيم ة أو تصدِّ ي تستوردھا الوكال ة الت تعفى ممتلكات الوكال
ة  دوالرسوم الجمركي دم،  والحظر والتقيي ا تق واردات والصادرات. ومع عدم اإلخالل بم ى ال عل

م الوكالة إلى كازاخستان، قبل تسعين ( ً ٩٠تقدِّ ً  ) يوما تيراد أو على األقل  تقويميا ة اس من أي عملي
ذه  م ھ دَّ تيرادھا أو تصديرھا. وتق يتم اس تصدير لممتلكات الوكالة، قائمة بممتلكات الوكالة التي س

 ً ا ا وفق ع رموزھ لع م ة للس مية الدقيق مل التس ية، وتش ة الروس ات باللغ ق  المعلوم ام المنسَّ للنظ
تة  ن س ة م ن الرموز المكوَّ ا (ب ية وترميزھ لع األساس يف الس ى لتوص ة إل م الوكال دِّ ام). وتق أرق
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ين ( ل عن ثالث ا ال يق ل م تان، قب ة أو تصديرھا، ٣٠كازاخس تيراد ممتلكات الوكال ا من اس ) يوم
  معلومات عن وسائل النقل ونقاط الدخول و/أو الخروج.

ي   -٥ ا ف ام المنصوص عليھ ا لألحك ا وفق ة أو اقتنتھ توردتھا الوكال ي اس ة الت ات الوكال اع ممتلك ال تب
تان،  ٤و ٢و ١رات الفق ة كازاخس من ھذه المادة أو تعار أو تعطى للغير بخالف ذلك في جمھوري

  ما لم توافق كازاخستان على خالف ذلك.

  المادة السابعة
  توافر الخدمات والتسھيالت فيما يتعلق بسير العمل
  في مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء

ارس  -١ ا  تم ل منھ ام، صالحيات ك دير الع ه الم ذي يطلب ول ال د المعق ى الح لطات المختصة، إل الس
ة  ل الوكال راء ومكتب ممث وم الضعيف اإلث ة لتخزين اليوراني د مرفق الوكال تم تزوي لضمان أن ي
ى  ات ال تتجاوز أدن ة بتعريف ل الوكال ذه الخدمات لمكتب ممث وفير ھ تم ت بالخدمات الالزمة وأن ي

اء المعدالت ا وفير الكھرب لمشابھة الممنوحة إلدارة الدولة في كازاخستان. وتشمل ھذه الخدمات ت
رعة  ائق الس ت الف اتف واإلنترن ة، ووصالت الھ دمات البريدي اه والصرف الصحي، والخ والمي
بة،  ل األساسية المناس ة النق ق، وبني اٍل من العوائ الموثوقة والمستمرة، ومسار اتصاالت ساتلية خ

ن طرق الوصول، وتصريف الم وج م ة الثل ق، وإزال ن الحرائ ة م ات، والوقاي ع النفاي اه، وجم ي
ول  اون المعق ة التع دم الوكال وخدمات األمان واألمن، بما في ذلك خدمات التصدي للطوارئ. وتق

  في ھذا الصدد.

ا في حال حدوث أي انقطاع أليٍّ من ھذه الخدمات  -٢ ر السلطات المختصةأو تھديد بانقطاعھ  ، تعتب
تان،  احتياجات الوكالة  ذات أھمية مساوية ألھمية احتياجات الھيئات الحكومية األساسية لكازاخس
وتتخذ تدابير لضمان عدم اإلخالل بعمل الوكالة فيما يتعلق بمصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف 

  اإلثراء.

رة   -٣ اة الفق دير ال ٥مع مراع يح الم اق، يت ذا االتف ة من ھ ادة الرابع ضين من الم ين المفوَّ ام للممثل ع
وات وخطوط  حسب األصول لھيئات الخدمات المختصة، بناء على الطلب، فحص المرافق والقن
األنابيب الرئيسية وشبكات الصرف الصحي وإصالحھا وصيانتھا وإعادة تشييدھا وتغيير أماكنھا 

ل عمل المكتب ع ر داخل مكتب ممثل الوكالة أو فيما يتصل به، في ظروف ال تعرق ى نحو غي ل
  معقول.

  المادة الثامنة
  االتصاالت والنقل

ا،   -١ تتمتع الوكالة، بقدر ما يتفق مع أي اتفاقيات ولوائح وترتيبات دولية تكون كازاخستان طرفاً فيھ
ا  ي تمنحھ ك الت ن تل يالً ع ل تفض ة ال تق ة، بمعامل مية للوكال االت الرس ص االتص ا يخ ي م ف

ذه كازاخستان ألي منظمة أو حكومة أخر ة من ھ ات الدبلوماسية ألي حكوم ى، بما في ذلك البعث
لكية األخرى الحكومات ، في مسائل األولويات واألسعار الخاصة بالرسائل البريدية والرسائل الس
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اتف  ون والھ د والتلفزي ن بع ة ع ور المنقول ة والص ائل الراديوي ة والرس ائل التلغرافي والرس
  لصحفية لتقديم المعلومات إلى الصحافة واإلذاعة.واإلنترنت وسائر االتصاالت، واألسعار ا

تان   -٢ ة كازاخس ة لجمھوري كك الحديدي ق الس مية مراف ھا الرس تخدم ألغراض ة أن تس ق للوكال يح
  بتعريفات ال تتجاوز أدنى التعريفات المشابھة التي ُتمنح إلدارة الدولة في كازاخستان.

ى ال  -٣ ة إل مية الموجھ الت الرس ع المراس ع جمي ع تتمت ؤوليھا، وجمي ن مس ى أيٍّ م ة، أو إل وكال
ه،  ل في ذي ُتنق كل ال ا أو الش يلة نقلھ ت وس ا كان ة، أي ن الوكال ادرة م مية الص االت الرس االتص

  بالحصانة من الرقابة ومن أي شكل آخر من أشكال االعتراض أو التدخل في خصوصيتھا. 

ا من االتصاالت يكون للوكالة الحق في استخدام الرموز وفي إرسال وتلقي ال  -٤ مراسالت وغيرھ
انات  ازات وحص س امتي ا نف ون لھ ة، تك ب مختوم ي حقائ ة أو ف ل حقيب طة حام مية بواس الرس

  الحقائب الدبلوماسية وحامليھا.

  المادة التاسعة
  الدخول والخروج

ي   -١ اه ف مياتھم أدن واردة تس ول األشخاص ال ھيل دخ ة لتس دابير الالزم ع الت تان جمي ذ كازاخس تتخ
ادرتھم أراضي أراضي  بيل مغ ي س ائق ف ا، وال تضع أي ع ائھم فيھ تان وبق ة كازاخس جمھوري

  جمھورية كازاخستان، ألغراض مھامھم بموجب ھذا االتفاق، وھم:

  مسؤولو الوكالة؛  (أ)  

ادة   (ب)   ا للم ة وفق ع الوكال ة م ي عالق دخل ف رى ت ة أخ دة أو أي منظم م المتح ؤولو األم مس
ة ألف من النظام -السادسة عشرة ال رسمية مع الوكال ديھم أعم ذين ل ة ال األساسي للوكال

  فيما يتعلق بمصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء؛

وم   (ج)   ة لليوراني رف الوكال ام لمص ؤدون مھ ذين ي ة، ال وظفي الوكال الف م راء، بخ الخب
  الضعيف اإلثراء تأذن بھا الوكالة.

ا األشخاص   -٢ د يحتاجھ رة ُتصدر التأشيرات التي ق يھم في الفق ادة بصفة  ١المشار إل ذه الم من ھ
دة  دِّ ات متع ة واحدة، أو بصفة تأشيرات لمرَّ دة  تشملتأشيرات لمرَّ دخول والخروج وصالحة لم ال

تصل إلى سنة واحدة أو أكثر عندما تطلب الوكالة ذلك. وُتمنح التأشيرات في أقرب وقت ممكن 
  ومن دون رسوم.

ه   -٣ وم ب ق ال يشكل أي نشاط يق ا يتعل ادة، بصفته الرسمية وفيم ذه الم ه في ھ أي شخص مشار إلي
رة  ي الفق يَّن ف و مب ا ھ ة، كم ة  ١بالوكال ي جمھوري ه أراض ع دخول بباً لمن ادة، س ذه الم ن ھ م

تفظ  تان. وتح ة كازاخس ادر أراضي جمھوري ه أن يغ ب من ا، أو ألن ُيطلَ تان أو مغادرتھ كازاخس
رة  كازاخستان بالسيطرة والسلطة الكاملة يھم في الفق ذه  ١على دخول األشخاص المشار إل من ھ

ا،  امتھم فيھ المادة إلى جمھورية كازاخستان والشروط التي يجوز بھا بقاء ھؤالء األشخاص أو إق
  باستثناء ما يرد نص بشأنه على غير ذلك في ھذا االتفاق.
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ت  -٤ ول يثب ل معق ديم دلي ة تق لطات المختص تراط الس ادة اش ذه الم ع ھ ذين  ال تمن خاص ال أن األش
رة  ا في الفق ذه  ١يطالبون بالحقوق التي تمنحھا ھذه المادة يندرجون في الفئات المشار إليھ من ھ

  المادة، أو تطبيق لوائح الحجر الصحي والصحة والنظافة.

تان، التي يوجه   -٥ ة كازاخس ى جمھوري دخلون إل ذين ي ة ال ة مفتشي ضمانات الوكال ما عدا في حال
ى كازاخستان  بشأنھا إخطار ة إل قبل وصولھم، إلى جانب الفترة المتوقعة لزياراتھم، توجه الوكال

ً  في أقرب وقت ممكن، من خالل القنوات الدبلوماسية، إشعاراً  بقا بوصول األشخاص المشار  مس
رة  ي الفق يھم ف ى  ١إل اراتھم ال ة لزي رة المتوقع تان والفت ة كازاخس ى جمھوري ادة إل ذه الم ن ھ م
  تان.جمھورية كازاخس

  المادة العاشرة
  االمتيازات والحصانات

ع  -١ انات  يتمت ازات والحص ا باالمتي ق بھ ا يتعل تان وفيم ة كازاخس ل جمھوري ة داخ ؤولو الوكال مس
  التالية:

وال   (أ)   نھم من أق ا يصدر م ا يتصل بم وع فيم ة من أي ن الحصانة من اإلجراءات القانوني
فتھم الرسمية فيما يتصل بسير العمل في منطوقة أو مكتوبة وما يقومون به من أفعال بص

د  مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء؛ وتستمر ھذه الحصانة حتى في حال لم يع
  األشخاص المعنيون من مسؤولي الوكالة؛

  الحصانة من االعتقال أو االحتجاز الشخصيين؛  (ب)  

  الحصانة من االستيالء على أمتعتھم الشخصية والرسمية؛  (ج)  

ة ف  (د)   ة المھني ، ٥-الحصانة من تفتيش األمتعة الرسمية، وإذا كان مسؤول الوكالة في الرتب
ة  ة المدني ة الخدم ن لجن ه م دة الموصى ب م المتح ات األم دول مرتب ي ج يَّن ف و مب ا ھ كم
اك أسباب  م تكن ھن ا ل ة الشخصية، م الدولية، أو رتبة أعلى، الحصانة من تفتيش األمتع

راض أن  ة الفت ي ي أو جدِّ تعمال الشخص ت لالس واد ليس ى م وي عل ة تحت ذه األمتع ھ
وائح  تيرادھا أو تصديرھا أو خاضعة لل انون اس واد محظور بموجب الق مي، أو م الرس
ه  الحجر الصحي في كازاخستان. وال ُيجرى ھذا التفتيش إال في وجود المسؤول أو ممثل

  ؛المأذون له

  المواد الرسمية؛ حرمة جميع األوراق والوثائق وغيرھا من  (ھـ)  

  اإلعفاء من الضرائب فيما يتعلق بالمرتبات والمكافآت التي تدفعھا لھم الوكالة؛  (و)  

ال األوراق أو   (ز)   وز وإرس تخدام الرم ي اس ة، ف االتھم بالوكال راض اتص ق، ألغ الح
المراسالت أو غيرھا من المواد الرسمية أو تلقيھا عن طريق حامل حقيبة أو في حقائب 

  مختومة؛
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  االعفاء من قيود الھجرة وتسجيل األجانب والتزامات الخدمة الوطنية؛  (ح)  

ؤولين ذوي   (ط)   نح للمس ي ُتم رف الت ة والص ھيالت العمل ة بتس ازات المتعلق س االمتي نف
  الدرجات المشابھة في البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى كازاخستان؛

وطن ا  (ي)   ى ال ادة إل ھيالت اإلع ة وتس س الحماي ة نف ات الدولي ات األزم ي أوق نح ف ي ُتم لت
  للمسؤولين ذوي الدرجات المشابھة في البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى كازاخستان.

رة   -٢ ادة التاسعة  ١يتمتع األشخاص المشار إليھم في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفق من الم
  ھا، باالمتيازات والحصانات التالية:من ھذا االتفاق، داخل جمھورية كازاخستان وفيما يتعلق ب

ية   (أ)   تھم الشخص از أمتع ن احتج يين، وم از الشخص ال أو االحتج ن االعتق انة م الحص
  والرسمية؛

وال   (ب)   ن أق نھم م ا يصدر م ق بم ا يتعل وع فيم ن أي ن ة م راءات القانوني ن اإلج الحصانة م
ق منطوقة أو مكتوبة وجميع ما يقومون به من أفعال، في أداء  ا يتعل امھم الرسمية فيم مھ

م  ى في حال ل ذه الحصانة حت راء، وتستمر ھ بمصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلث
  يعد األشخاص المعنيون عاملين في مھام للوكالة؛

  حرمة جميع األوراق والوثائق وغيرھا من المواد الرسمية؛  (ج)  

تخدام ا  (د)   ي اس ة، ف االت بالوكال ع االتص رض جمي ق، لغ ال األوراق أو الح وز وإرس لرم
المراسالت أو غيرھا من المواد الرسمية أو تلقيھا عن طريق حامل حقيبة أو في حقائب 

  مختومة؛

نح   (ھـ)   ي ُتم الت والصرف، الت ى العم القيود المفروضة عل ق ب ا يتعل ھيالت، فيم س التس نف
  لممثلي الحكومات األجنبية الموفدين في مھام رسمية مؤقتة؛

س ال  (و)   نح نف ي ُتم مية، الت ية والرس أمتعتھم الشخص ق ب ا يتعل ھيالت، فيم انات والتس حص
  ألعضاء البعثات الدبلوماسية المعتَمدة لدى كازاخستان ذوي الرتب المشابھة.

ة   -٣ يس من أجل المنفع ة ول ادة ممنوحة لصالح الوكال ذه الم االمتيازات والحصانات التي تمنحھا ھ
ع راد أنفسھم. ويرف ادة ألي من  الشخصية لألف ذه الم ام الحصانة الممنوحة بموجب ھ دير الع الم

ق سير  ام، أن تعي دير الع ا من شأن الحصانة، في رأي الم ھؤالء األفراد في أي حالة يكون فيھ
  العدالة ويمكن رفعھا دون إخالل بمصالح الوكالة. 

المادة، وتنقِّح ھذه ترسل الوكالة إلى كازاخستان قائمة باألشخاص الداخلين في نطاق ھذه   (أ)  -٤
  القائمة بحسب االقتضاء؛

اد تحمل صورة   (ب)   ة اعتم ادة ببطاق ذه الم د كازاخستان األشخاص الداخلين في نطاق ھ تزوِّ
ة التي ل د الوظيف ة تحدي ة مھم ذه الوثيق ؤدي ھ ة. وت ى طلب الوكال اء عل ة، بن ائز البطاق ح

  المختصة. يؤديھا حائزھا ولقبه الوظيفي فيما يتعلق بجميع السلطات
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ليم   -٥ ى نحو س دل عل ة الع ع السلطات المختصة لتسھيل إقام ات م ع األوق ي جمي ة ف اون الوكال تتع
ازات  ق باالمتي ا يتعل اءة استعمال فيم وع أي حاالت إس ع وق وائح الشرطة ومن اة ل وضمان مراع

  والحصانات والتسھيالت المذكورة في ھذه المادة. 

رة ال يتمتع في جمھورية كازاخستان   -٦ ة (أ) من الفق مسؤولو الوكالة المشار إليھم في الفقرة الفرعي
ازات  ١ ة كازاخستان إال باالمتي من المادة التاسعة من ھذا االتفاق الذين ھم من مواطني جمھوري

ادة. وال  ١والحصانات الممنوحة بموجب الفقرات الفرعية (أ) و(ھـ) و(ز) من الفقرة  ذه الم من ھ
رعيتين (ب) و(ج) من يتمتع في جمھورية كازا رتين الف يھم في الفق خستان األشخاص المشار إل

رة  تان إال  ١الفق ة كازاخس واطني جمھوري ن م م م ذين ھ اق ال ذا االتف ن ھ عة م ادة التاس ن الم م
رة  ة (ب) و(ج) و(د) من الفق رات الفرعي من  ٢باالمتيازات والحصانات الممنوحة بموجب الفق

  ھذه المادة.

ا يتمتع ممثل الوك  -٧ الة الذي يكون مسؤوال في منظمة دولية أخرى باالمتيازات والحصانات، في م
ين  رم ب ق المب دولي المنطب اق ال ي االتف ه ف وفرة ل ة، الم ل الوكال فته ممث طته بص ق بأنش يتعل

  كازاخستان وتلك المنظمة الدولية.

  المادة الحادية عشرة
  إساءة استعمال االمتيازات

ت  ه كان تان أن ة إذا رأت كازاخس انات الممنوح دى الحص ازات أو إح د االمتي تعمال ألح اءة اس اك إس ھن
بموجب ھذا االتفاق، ُتعَقد مشاورات بين الطرفين لتحديد ما إن كانت قد حدثت أي إساءة استعمال من ھذا 

ى لالقبيل، وإذا كان األمر كذلك ف ذه المشاورات في التوصل إل محاولة ضمان عدم تكراره. فإذا أخفقت ھ
دى  ازات أو إح د االمتي تعمال ألح اءة اس دثت إس د ح ت ق ا إن كان ألة م إن مس رفين ف ية للط ة ُمرض نتيج

اءة  إجراء يتوافق مع المادةالحصانات تسوى عن طريق  يَّن أن إس اق. وإذا تب ذا االتف الثامنة عشرة من ھ
تعمال  ا االس ة، مزاي ار الوكال د إخط ي، بع رد المعن تان أن تحجب عن الف دثت فيحق لكازاخس د ح ذه ق ھ

ب  ر أن حج و. غي ذا النح ى ھ تعمالھا عل يء اس ي أس انة الت تعماله أو الحص يء اس ذي أس از ال االمتي
ة من أداء  ع الوكال ة أو أن يمن اوظائاالمتيازات أو الحصانات يجب أال يعرقل األنشطة الرئيسية للوكال  فھ

  الرئيسية.

  المادة الثانية عشرة
  جواز المرور

دة  م المتح ؤولي األم ة ومس ؤولي الوكال ادر لمس دة الص م المتح رور األم واز م تان بج رف كازاخس تعت
رة  ن الفق رعيتين (أ) و(ب) م رتين الف ي الفق دد ف و المح ى النح رى، عل ات األخ ؤولي المنظم ن  ١ومس م

  ه كوثيقة سفر صالحة.المادة التاسعة من ھذا االتفاق، وتقبل
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  المادة الثالثة عشرة
  ومرفق الوكالة حماية مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء

  ومكتب ممثل الوكالة لتخزين اليورانيوم الضعيف اإلثراء

ة   -١ دوء وأمن مصرف الوكال تمارس السلطات المختصة الحرص الواجب لضمان عدم اإلخالل بھ
ل  راء ومكتب ممث وم الضعيف اإلث ة لتخزين اليوراني راء ومرفق الوكال لليورانيوم الضعيف اإلث
ر المصرح  الوكالة من جانب أي شخص يحاول أو مجموعة من األشخاص تحاول الوصول غي

ة ل ى مصرف الوكال ه إل ق ب ى مرف ه إل ر المصرح ب دخول غي راء أو ال وم الضعيف اإلث ليوراني
ي  طرابات ف ق اض ة أو خل ل الوكال ب ممث راء ومكت عيف اإلث وم الض زين اليوراني ة لتخ الوكال
راء ومكتب  وم الضعيف اإلث ة لتخزين اليوراني جوارھا المباشر، وتوفِّر على حدود مرفق الوكال

  م لھذا الغرض من حماية الشرطة و/أو أي حماية أخرى. ممثل الوكالة وفي جوارھما ما قد يلز

ة   -٢ ن الشرطة و/أو أي حماي ا م ددا كافي ام، ع دير الع ك الم ب ذل لطات المختصة، إذا طل وفِّر الس ت
وم  زين اليوراني ة لتخ ق الوكال دود مرف ى ح ام عل انون والنظ ى الق اظ عل ل الحف ن أج رى م أخ

  وارھما.الضعيف اإلثراء ومكتب ممثل الوكالة وفي ج

  المادة الرابعة عشرة
  األمان واألمن والضمانات

وم الضعيف   -١ ة لتخزين اليوراني راء ومرفق الوكال يكون مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلث
  ض األمان واألمن والضمانات. ااإلثراء تحت مسؤولية السلطات المختصة ألغر

ابي م  -٢ انوني ورق دى كازاخستان إطار حكومي وق اق، يكون ل ذا االتف رة سريان ھ م، خالل فت الئ
يات  ن أساس ة م ام المنطبق ق األحك تان تطبي ل كازاخس وويين. وتكف ن الن ان واألم راض األم ألغ
ووي  ان الن ة، فضال عن أساسيات وتوصيات األم ان الصادرة عن الوكال األمان ومتطلبات األم

ة أو  ى  المنسوخةالصادرة عن الوكالة، بصيغتھا المعدل ة من وقت إل ى مصرف الوكال آخر، عل
وم  راء ويوراني عيف اإلث وم الض زين اليوراني ة لتخ ق الوكال راء ومرف عيف اإلث وم الض لليوراني
د االقتضاء.  ى تشريعات كازاخستان عن ديالت عل الوكالة الضعيف اإلثراء، من خالل إدخال تع

ن ان الصادرة ع ة األم ن أدل ة م ام المنطبق ق األحك تان أيضا تطبي ل كازاخس ة  وتكف ة وأدل الوكال
ة أو  يغتھا المعدل ة، بص ن الوكال ادرة ع ووي الص ن الن أن األم ة بش ادات التقني ذ واإلرش التنفي

وم الضعيف  المنسوخة ة لليوراني ى مصرف الوكال ا، عل ة لھ دابير مكافئ ى آخر، أو ت من وقت إل
ة ال راء، اإلثراء ومرفق الوكالة لتخزين اليورانيوم الضعيف اإلثراء ويورانيوم الوكال ضعيف اإلث

ة الحق في  د االقتضاء. ويكون للوكال ى تشريعات كازاخستان عن ديالت عل من خالل إدخال تع
ق  ن تطبي د م ن أجل التأك تان، م ع كازاخس اور م ن، بالتش ان واألم تعراض األم ات الس ذ بعث تنفي

  األحكام المنطبقة من المعايير والوثائق المذكورة أعاله.

وم   -٣ زين اليوراني ة لتخ ق الوكال راء ومرف وم الضعيف اإلث ة لليوراني ى مصرف الوكال ق عل تنطب
ة  ة المتعلق ؤوليات الوكال وق ومس راء حق عيف اإلث ة الض وم الوكال راء ويوراني عيف اإلث الض

ة عشرة ادة الثاني ذھا -بالضمانات والمنصوص عليھا في الم تم تنفي ا األساسي، وي ألف من نظامھ
اظ علي ة لتخزين والحف راء ومرفق الوكال وم الضعيف اإلث ة لليوراني ا. ويخضع مصرف الوكال ھ



INFCIRC/916 
  لحقالم
  ١٥الصفحة 

 

اق  ة عمال باتف راء لضمانات الوكال ة الضعيف اإلث وم الوكال اليورانيوم الضعيف اإلثراء ويوراني
ة، تنشئ كازاخستان مرفق  الضمانات والبروتوكول اإلضافي. ولغرض تطبيق ضمانات الوكال

ة لتخزين اليورا ع الوكال ي موق ودة ف ق الموج ق منفصل عن المراف راء كمرف وم الضعيف اإلث ني
ل المرفق.   مشغِّ

ة   -٤ أن مصرف الوكال اع ب ن االقتن ة م ين الوكال دات  لتمك ن مع زم م ا يل ب م ة تركي ق للوكال يح
راء مصونان، في  وم الضعيف اإلث ة لتخزين اليوراني لليورانيوم الضعيف اإلثراء ومرفق الوكال

أذون جميع األوقات،  ر الم ة أو التحريف غي من األخطار الطبيعية وغيرھا من األخطار، واإلزال
ر كازاخستان تركيب  القوة. وتيسِّ بھما، واإلتالف أو التدمير، بما في ذلك التخريب، واالستيالء ب
المعدات وتشغيلھا وصيانتھا. وال تتحمل الوكالة، بتركيب المعدات المذكورة أعاله، أي مسؤولية 

  ن النووي.عن األم

ة لتخزين   -٥ يوافق الطرفان على أن ال يوضع يورانيوم الوكالة الضعيف اإلثراء داخل مرفق الوكال
ة  اليورانيوم الضعيف اإلثراء حتى الوقت الذي تقتنع فيه الوكالة بأنه يمكن إنشاء مصرف الوكال

  لليورانيوم الضعيف اإلثراء.

  المادة الخامسة عشرة
  ّدي لھاالتأھـّب للطوارئ والتص

ذ،   -١ تان أن تنفَّ ل كازاخس راء، تكف عيف اإلث وم الض ة لليوراني رف الوكال ل مص دء عم ل ب قب
ع وخارجه ث، خطط مناسبة للتصدي للطوارئ داخل الموق من أجل  ،وُتستعرض دورّيًا، وتحدَّ

غِّ  ل التعامل مع عواقب الحادثات والطوارئ النووية واإلشعاعية التي تحدث أو تؤثِّر في موقع مش
وم  ة لليوراني رف الوكال راء ومص عيف اإلث وم الض زين اليوراني ة لتخ ق الوكال ق ومرف المرف

ل  وتشملالضعيف اإلثراء.  ق، مث ذه المراف خطط التصدي للطوارئ أيضا األنشطة المرتبطة بھ
م  ع الحج بة م وارئ متناس ط التصدي للط ون خط راء. وتك ة الضعيف اإلث وم الوكال ل يوراني نق

وم والطابع المحتمل ة لتخزين اليوراني ل المرفق ومرفق الوكال ع مشغِّ ين لألخطار المرتبطة بموق
الضعيف اإلثراء ومصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء، وتشمل الوصالت الرابطة ذات 

  الصلة بالترتيبات الخاصة بالتصدي للطوارئ التقليدية.

ل المرفق بإخطار   -٢ أخير تكفل كازاخستان أن يقوم مشغِّ ورا ودون ت ة ف السلطات المختصة والوكال
ائي أو أي خطر آخر والتي  ى خطر إشعاعي أو كيمي د تنطوي عل بالحادثات والطوارئ التي ق

راء أو وم الضعيف اإلث ة لليوراني ن مصرف الوكال أ م ي تنش ن الت ئة م ون ناش ين ال تك ي ح ، ف
لب ؤثر س ن أن ت راء، يمك وم الضعيف اإلث ة لليوراني ن مصرف مصرف الوكال ان وأم ى أم ا عل

الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء. وعلى الرغم مما ورد أعاله، تخطر كازاخستان الوكالة دون 
  تأخير بأي حادثات أو طوارئ مبيَّنة في ما ورد ھنا.
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  المادة السادسة عشرة
  المسؤولية والتعويض

ة  تخضع جميع المسائل المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن األضرار  -١ ديل اتفاقي النووية لبروتوكول تع
ي باسم "البروتوكول")،  ا يل ه فيم فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية (المشار إلي
ي،  تان ھ ة كازاخس ا أن جمھوري ون مفھوم ى أن يك ه، عل تان طرف في ة كازاخس ذي جمھوري ال

خزين اليورانيوم الضعيف اإلثراء، لغرض البروتوكول، دولة المنشأة فيما يتعلق بمرفق الوكالة لت
ل مرفق الوكالة لتخزين اليورانيوم الضعيف اإلثراء.  ل المرفق ھو مشغِّ   وأن مشغِّ

ول،   -٢ ام البروتوك ة كازاخستان تطبيق أحك ول، تواصل جمھوري في حالة االنسحاب من البروتوك
ذا ا ة الناشئة عن ھ ة عن األضرار النووي ق بالمسؤولية المدني و كانت ال فيما يتعل ا ل اق، كم التف

  تزال طرفا فيه.

رة   -٣ ام الفق اة أحك ع مراع ذا  ١م ن ھ أ ع ي تنش ؤولية الت تان المس ل كازاخس ادة، تتحم ذه الم ن ھ م
ؤوليھا أو  تان أو مس االت كازاخس ال أو إغف اق بسبب أفع اتاالتف ك  الھيئ ي ذل ا ف ا، بم ة لھ التابع

اليف ذات الصلة ع التك ق، وتتحمل جمي ل المرف غِّ ة عن مش ة المسؤولية المدني دا في حال ا ع . وم
ة أو  االت الوكال ال أو إغف ن أفع ئة ع ؤولية الناش تان المس ل كازاخس ة، ال تتحم رار النووي األض

رة  ي الفق يھم ف ار إل خاص المش تان  ١األش ل كازاخس اق. وتكف ذا االتف ن ھ عة م ادة التاس ن الم م
اه األطراف الثالث دا االحتفاظ بتأمين على المسؤولية تج ا ع ة المسؤولية، م با لتغطي ة يكون مناس

أ  ي تنش ة، الت رار النووي ن األض ة ع ؤولية المدني نالمس أمين  ع ة الت مي وثيق اق. وتسِّ ذا االتف ھ
ازالً  نا عليه إضافيا، وتشمل تن ة  المذكورة الوكالة مؤمَّ منعن إحال ؤَّ ا للم ه  م وق لدي اه من حق تج

  الوكالة.

رة   -٤ ام الفق اة أحك ع مراع ويض  ١م ا الخاصة، بتع ى نفقتھ تان، عل وم كازاخس ادة، تق ذه الم ن ھ م
ع  ١الوكالة واألشخاص المشار إليھم في الفقرة  يھم وتمن اق، وتعف ذا االتف من المادة التاسعة من ھ

ت  ا كان ؤولية أي ب والمس ات والمطال دعاوى والمطالب ل ال ن وضد ك نھم، م دافع ع تضررھم وت
تان أو طبيعتھ االت كازاخس ال أو إغف ن أفع أ ع ي تنش ا، الت ك تكاليفھ ي ذل ا ف ا، بم ا أو نوعھ

ل المرفق. وال تحد من مسؤولية كازاخستان  الھيئاتمسؤوليھا أو  ك مشغِّ التابعة لھا، بما في ذل
  بموجب ھذه الفقرة أي أحكام واردة في تأمين قائم، وال تخضع مسؤوليتھا لتلك األحكام.

رة  مع مراعاة  -٥ ة عن األضرار  ٣أحكام الفق ة المسؤولية المدني دا في حال ا ع ادة، وم ذه الم من ھ
يھم  النووية، تتحمل الوكالة المسؤولية الناشئة عن أفعال أو إغفاالت الوكالة واألشخاص المشار إل

الي عنمن المادة التاسعة من ھذا االتفاق، التي تنشأ  ١في الفقرة  اق، وتتحمل كل التك ف ھذا االتف
با  ة يكون مناس اه األطراف الثالث ى المسؤولية تج أمين عل اظ بت ذات الصلة. وتكفل الوكالة االحتف

  ھذا االتفاق.  عنلتغطية المسؤولية التي تنشأ 

  

  



INFCIRC/916 
  لحقالم
  ١٧الصفحة 

 

ل   -٦ راء داخ وم الضعيف اإلث ة لليوراني ع مصرف الوكال ود موق بب وج تان بس ل كازاخس ال تتحم
ة  تان أي مسؤولية دولي ة كازاخس ة أو األشخاص أراضي جمھوري االت الوكال ال أو إغف عن أفع

رة  يھم في الفق ذين يتصرفون أو يمتنعون عن  ١المشار إل اق ال ذا االتف ادة التاسعة من ھ من الم
التصرف ضمن نطاق مھامھم، ما عدا االلتزامات الدولية التي من شأن جمھورية كازاخستان أن 

  تتحملھا بصفتھا دولة عضوا في الوكالة.

  بعة عشرةالمادة السا
  أحكام عامة

ه التنظيمي   -١ ك ھيكل ا في ذل ق، بم ل مرف ل المرفق و/أو لمشغِّ ع مشغِّ رح لموق ر مقت يكون أي تغيي
ل مصرف  ذلك نق راء، وك وم الضعيف اإلث ة لليوراني ى مصرف الوكال ؤثر عل د ي وارده، ق وم

ً الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء إلى موقع آخر داخل جمھورية كازاخستان وف ا رة  ق من  ٦للفق
ذه، وشريطة  ل تنفي المادة الثانية من ھذا االتفاق، خاضعا للموافقة المتبادلة من جانب الطرفين قب
ق  ي يتعل اق تقن اق، وأي اتف ذا االتف ي ھ واردة ف ة، ال ة والقانوني ات التقني ع المتطلب تيفاء جمي اس

الفقرة  ال ب راء عم وم الضعيف اإلث ة لليوراني ذه  ٤بمصرف الوكال ن ھ ك م تيفاء تل ادة، أو اس الم
ذا  ٢المتطلبات بغير ذلك من خالل تعديل لھذا االتفاق وفقا للفقرة  من المادة التاسعة عشرة من ھ

  االتفاق، أو تعديل ألي اتفاق تقني.

ه   -٢ رخيص المشار إلي ك الت تتخذ كازاخستان في جميع األوقات جميع الترتيبات الالزمة، بما في ذل
ا الناشئة من الماد ٣في الفقرة  ع التزاماتھ اء المستمر بجمي اق، لضمان الوف ذا االتف ة الثانية من ھ

اء  ن الوف ه م ن ي وضع ال يمكِّ ه ف ق أو كون ل المرف غِّ ال زوال مش ي ح اق. وف ذا االتف بموجب ھ
ع  اء بجمي ل كازاخستان الوف ق، تكف ل المرف اق التقني بشأن خدمات مشغِّ بالتزاماته بموجب االتف

ل  غِّ ات مش ل التزام غِّ دمات مش أن خ ي بش اق التقن ي االتف ه ف و المنصوص علي ى النح ق عل المرف
  المرفق.

أخيرتخطر كازاخستان الوكالة   -٣ ات  دون ت أي متطلب ةب ا  رقابي تان، بم و/أو تشريعات في كازاخس
رة يفي ذلك تعديالتھا، والتغي ه في الفق ادة  ٣رات في أحكام وشروط الترخيص المشار إلي من الم

ة من ة  الثاني وم الوكال ى يوراني ؤثر عل راخيص أخرى ذات صلة يمكن أن ت اق، وأي ت ذا االتف ھ
وم الضعيف  الضعيف اإلثراء في أراضي جمھورية كازاخستان أو على مصرف الوكالة لليوراني

  اإلثراء.

ات   -٤ زم من اتفاق د يل ا ق رم م يجوز للوكالة والسلطات و/أو الھيئات المختصة في كازاخستان أن تب
  أخرى لتنفيذ ھذا االتفاق تتعلق بمصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء.تقنية 
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  المادة الثامنة عشرة
  تسوية المنازعات

اق  ذا االتف ق ھ ين الطرفين بشأن تفسير أو تطبي زاع ب تمأي ن ة أخرى  وال ت اوض أو بطريق تسويته بالتف
اره  د يخت ين: واح م ة محكَّ ة من ثالث ة مؤلف ى ھيئ أنه إل ائي بش رار نھ اذ ق ا للتسوية يحال التخ ق عليھ متف
ان األوالن.  م اره المحكَّ ة، يخت يس الھيئ ذي يكون رئ ث، ال تان، والثال المدير العام، وواحد تختاره كازاخس

ار ه في غضون ستة ( فإذا لم يقم أي من الطرفين باختي م ين ٦محكَّ ام الطرف اآلخر بتعي د قي ) أشھر بع
ى الثالث في غضون ستة ( ان األوالن عل م ين ٦محّكمه، أو إذا لم يتفق المحكَّ م ين المحكَّ د تعي ) أشھر بع

ة  م الثاني أو الثالث رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب من الوكال األولين، يقوم باختيار ھذا المحكَّ
  من كازاخستان. أو

  المادة التاسعة عشرة
  سريان ھذا االتفاق

ية،   -١ وات الدبلوماس ابي، من خالل القن يدخل ھذا االتفاق حيز النفاذ في تاريخ تسلُّم آخر إخطار كت
  يفيد باستيفاء الطرفين اإلجراءات الالزمة لدخوله حيز النفاذ. 

ي   -٢ ديالت ف ذه التع رفين. وتصاغ ھ ين الط اق بالتراضي ب ذا االتف ى ھ ديالت عل ال تع وز إدخ يج
ة  اذ بالطريق ز النف دخل حي اق، وت ذا االتف ن ھ زأ م زاء ال تتج ون أج لة، تك والت منفص بروتوك

  من ھذه المادة.  ١المنصوص عليھا في الفقرة 

ر (  -٣ دة عش اق لم ذا االتف ريان ھ تمر س د١٠يس نوات، ويتج ر ) س نوات العش رات الس ا لفت د تلقائي
دة ( نة واح ن س أخر ع د ال يت ي موع رفين، ف د الط م أح م يق ا ل ة، م رة ١الالحق ل انقضاء فت ) قب

ية،  وات الدبلوماس الل القن ن خ ة، م ر كتاب رف اآلخ ار الط لة، بإخط ر ذات الص نوات العش الس
  باعتزامه عدم تمديد سريان ھذا االتفاق. 

  من ھذه المادة، ينتھي سريان ھذا االتفاق: ٣فقرة على الرغم من أحكام ال  -٤

  بتراضي الطرفين المحرر كتابة؛  (أ)  

دم اإلخطار ١انقضاء سنة واحدة ( بعد  (ب)   ابي من الطرف مق ) من تاريخ استالم إخطار كت
بأنه يعتزم إنھاء ھذا االتفاق بسبب خرق جوھري لھذا االتفاق من جانب الطرف اآلخر. 
ة  ادة الثامن ا للم ة يسوى وفق رة الفرعي ذه الفق وأي نزاع ينشأ من إنھاء ھذا االتفاق وفقا لھ

  عشرة من ھذا االتفاق.

اق التزامات الطرفين بموجب  ٤و ٣على الرغم من أحكام الفقرتين   -٥ ادة، يستمر انطب من ھذه الم
ي  ا ف رات المنصوص عليھ اق خالل الفت ذا االتف ن ھ رة م ة عش رة والثامن ة عش ادتين السادس الم

ى  ٨المادة  ة. وعالوة عل ك صراحة وكتاب ى خالف ذل ان عل م يتفق الطرف من البروتوكول، ما ل
ك، يس ذا ذل طة بموجب ھ اء األنش ق بإنھ ا يتعل اق فيم ام االتف ن أحك ق م د ينطب ا ق ريان م تمر س

  االتفاق. ويتعاون الطرفان على ضمان إكمال إنھاء األنشطة في أقصر وقت ممكن.
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لون بذلك حسب األصول. وإثباتاً لذلك   ، وقَّع على ھذا االتفاق ممثلو كل من الطرفين، المخوَّ

  

ر ابع والعشرين في ھذا اليوم  ناأستافي  ُحرِّ ين  آب/أغسطس من شھرالس من  وخمسة عشرمن سنة ألف
ة. وفي  تانسختين بكل من اللغ اوية في الحجيَّ اإلنكليزية والروسية والكازاخية، علماً بأن النصوص متس

  حال وجود فوارق، يرجع الطرفان إلى النص اإلنكليزي. 

  

  

  عن حكومة                عن الوكالة الدولية
 جمھورية كازاخستان:                للطاقة الذرية: 

  (توقيع)                    (توقيع)

  يرالن إدريسوف                  يوكيا أمانو

  وزير الخارجية                  المدير العام

 




