
 

 

INFCIRC/930/Mod.1 
 ۲۰۱۹ كانون األول/دیسمبر ۱٦

 
 عامتوزیع 

 عربي
 وفرنسي، نكلیزيإاألصل: 

 نشـرة إعالمیــة

 
 
 

االتفاق المعقود بین جمھوریة بنن والوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
 لتطبیق الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة

 طریق تبادل الرسائل مع جمھوریة بنن لتعدیل اتفاق عن 
 البروتوكول الملحق باتفاق الضمانات

 

 

الملحق باالتفاق المعقود بین  ۱البروتوكول یَِرُد نصُّ الرس�������ائل المتبادلة، التي تش�������كل اتفاقاً على تعدیل -۱
مانات في إطار معاھدة عدم انتش�������ار األس�������لحة  جمھوریة بنن والوكالة الدولیة للطاقة الذریة لتطبیق الض�������

 (اتفاق الضمانات)، مستنسخاً في مرفق ھذه الوثیقة لكي تطلع علیھ جمیع الدول األعضاء في الوكالة.۲ النوویة

، وھو ۲۰۱۹أیلول/س����بتمبر  ۱۷المتفق علیھا في الرس����ائل المتبادلة حیز النفاذ في وقد دخلت التعدیالت  -۲
  التاریخ الذي دخل فیھ اتفاق الضمانات حیز النفاذ.

 

 

 

 
 یُشار إلیھ باسم "بروتوكول الكمیات الصغیرة".  ۱
 ./930INFCIRCیَِرُد مستنسخاً في الوثیقة   ۲
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INFCIRC/930/Mod.1 
 الملحق

 ۲۰۰۸نیسان/أبریل  ۱٥كوتونو، 

 جمھوریة بنن
 الشؤون الخارجیة،وزارة 

 والتكامل األفریقي،
 والفرانكفونیة

 ومواطني بنن في الخارج
 

 الوزیر
 

 MAEIAFBE/SP-C/0474الرقم: 
 

 سیادتكم،

كانون األول/دیس��مبر  ۱۲یش��رفني أن أش��یر إلى رس��الة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة (الوكالة) المؤرخة  
"یش����رفني أن أش����یر إلى االتفاق المعقود بین حكومتكم والوكالة الدولیة للطاقة  والمتض����منة النص التالي: ۲۰۰٥

الذریة (الوكالة) لتطبیق الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة والبروتوكول الملحق بھ (المشار 
، وكذلك إلى ۲۰۰٥یونیھ /حزیران ۷إلیھ فیما یلي باس���م "بروتوكول الكمیات الص���غیرة")، اللذین تم توقیعھما في 

 بشأن مثل ھذه البروتوكوالت. ۲۰۰٥أیلول/سبتمبر  ۲۰قرارات مجلس محافظي الوكالة في 

ولقد لفت المدیر العام للوكالة، الدكتور محمد البرادعي، في تقریره المعنون "تعزیز تنفیذ الض�������مانات في الدول 
ي تقاریر أولیة عن المواد النوویة، التي لدیھا بروتوكوالت كمیات ص������غیرة"، االنتباهَ إلى حا جة الوكالة لتلقـ�������������ّ

ن من القیام بأنشطة التفتیش میدانیاً،  والحصول على معلومات بشأن المرافق النوویة المخططة أو القائمة؛ والتمكـ���ّ
إذا لزم األمر، فیما یتعلق بكل الدول التي لدیھا اتفاقات ض�������مانات ش�������املة. وأوض�������ح أنَّ بروتوكوالت الكمیات 

 الصغیرة تعّطل تلك الصالحیات في الوقت الراھن.

د المجلس التقییم الذي انتھى إلیھ المدیر العام وخلص، بناًء على تقریر المدیر العام، إلى أن بروتوكول  وقد أیـ�����������َّ
 الكمیّات الصغیرة بشكلھ الحالي یمثِّل نقطة ضعف في نظام ضمانات الوكالة.

أ من نظام ض��مانات الوكالة، رھناً بالتعدیالت  ر المجلس أن یبقى بروتوكول الكمیات الص��غیرة جزءاً ال یتجزَّ وقرَّ
ة ببروتوكول الكمیات الص���غیرة حس���بما ھو مقترح في  الُمدَخلة على النّصِ الموّحد وبالتغییر في المعاییر الخاص���ّ

ر المجلس أنھ لن یواف ق، من اآلن فص����اعداً، على نص����وص ھذه البروتوكوالت إال إذا تقریر المدیر العام. كما قرَّ
د المنقَّح وخضعت للمعاییر المعدَّلة.    استندت إلى النّصِ الموحَّ

ض المجلُس المدیر العام تبادل رسائل مع جمیع الدول المرتبطة ببروتوكوالت كمیات صغیرة إنفاذاً للنص  وقد فوَّ
 ة، وناشد الدول المعنیة تبادل ھذه الرسائل في أقرب وقت ممكن.الموحـّد المنقـّح والمعاییر المعّدل

 وبناًء على ذلك، یُقتَرح تعدیل الفقرة األولى من بروتوكول الكمیات الصغیرة بحیث تنصُّ على ما یلي:

 



 

 ) إلى أن تكون بنن۱( -أوالً 

القانونیة أو تحت سیطرتھا في أي مكان، تملك، في أنشطة نوویة سلمیة داخل أراضیھا أو تحت والیتھا  (أ)
من االتفاق المعقود بین بنن  ۳٦مواد نوویة بكمیات تتجاوز الحدود الموض�������وعة، لنوع المادة المعنیة، في المادة 

والوكالة من أجل تطبیق الض���مانات في إطار معاھدة عدم انتش���ار األس���لحة النوویة (المش���ار إلیھ فیما یلي باس���م 
 "االتفاق")،

عطَّل  (ب) أو اتخذت قراراً بتشیید مرفق ما أو بالتصریح بتشییده، كما ورد تحدید ذلك في مادة التعاریف، یـ������ُ
ناء المواد من  ثاني من االتفاق، باس�������تث ھا في الجزء ال مادة  ۳۸إلى  ۳۲تنفیذ األحكام المنص�������وص علی  ٤۰وال

 ۸۲والمادة  ۷٦إلى  ۷۲والمواد من  ۷۰ة والماد ٦۸و  ٦۷والمادتین  ٦۱والمادة  ٥۹والمادة  ٤۹و ٤۸والمادتین 
 .۹٥و ۹٤والمادتین  ۹۰إلى  ۸٤والمواد من 

من االتفاق وتقدیمھا  ۳۳یجوز تجمیع المعلومات التي یجب إبالغھا عمالً بالفقرتین (أ) و(ب) من المادة  )۲(
المواد النوویة المبیَّنة في تقریر سنوي واحد، وبالمثل یُقدَّم تقریر سنوي، حسب االقتضاء، عن استیراد وتصدیر 

 .۳۳في الفقرة (ج) من المادة 

من االتفاق، تقوم بنن  ۳۸حتى یتس���نى أن تُعقد في حینھا الترتیبات الفرعیة المنص���وص علیھا في المادة  )۳(
 بما یلي:

إما إبالغ الوكالة مس��بقاً بوقت كاٍف بما س��یكون لدیھا من مواد نوویة ض��من أنش��طة نوویة س��لمیة داخل  (أ)
أراضیھا أو تحت والیتھا القانونیة أو تحت سیطرتھا في أّي مكان، بكمیات تتجاوز الحدود الُمشار إلیھا في القسم 

 ) من ھذا البروتوكول،۱(

د اتخاذ قرار بتشیید مرفق ما أو بالتصریح بتشییده، أیھما أسبق. (ب)  أو إبالغ الوكالة بمجرَّ

ومتكم، فإن ھذه الرس���الة والرد التأكیدي من طرف حكومتكم س���یش���كالن فإذا كان ھذا االقتراح یلقى قبوالً لدى حك
اتفاقاً بین بنن والوكالة على تعدیل بروتوكول الكمیات الص�����غیرة بناًء على ذلك، وس�����تدخل تعدیالت البروتوكول 

 حیز النفاذ في التاریخ الذي تتلقى فیھ الوكالة ذلك الرد.

لماً بأن الش���روط المقترحة في الرس���الة الس���الفة الذكر مقبولة من وفي ھذا الص���دد، یش���رفني أن أحیط س���یادتكم ع
 جانب حكومة بنن.

 

 موسى أوكانال (التوقـیع) (الختم)

  



 

 
 
 
 
 
 
 
His Excellency 
Mr Samuel Amehou 
Resident Representative of Benin  
to the IAEA 
Rue de Lausanne 36 
1201 Geneva, Switzerland 

IAEA 
International Atomic Energy Agency 
 
Atoms for Peace 
 
Wagramer Strasse 5, P.O. Box 100,  
A-1400 Wien, Austria 
Phone: (+43 1) 2600 · Fax: (+43 1) 26007 
E-mail: Official.Mail@iaea.org ·  
Internet: http://www.iaea.org 
 
In reply please refer to: 
Dial directly to extension: (+431) 2600-21522 
 

 

 ۲۰۰٥كانون األول/دیسمبر  ۱۲

 سیادتكم،

"یش������رفني أن أش������یر إلى االتفاق المعقود بین حكومتكم والوكالة الدولیة للطاقة الذریة (الوكالة) لتطبیق  
ر إلیھ فیما یلي باس���م الض���مانات في إطار معاھدة عدم انتش���ار األس���لحة النوویة والبروتوكول الملحق بھ (المش���ا

، وكذلك إلى قرارات مجلس ۲۰۰٥حزیران/یونیھ  ۷"بروتوكول الكمیات الص�������غیرة")، اللذین تم توقیعھما في 
 بشأن مثل ھذه البروتوكوالت. ۲۰۰٥أیلول/سبتمبر  ۲۰محافظي الوكالة في 

المعنون "تعزیز تنفیذ الض���مانات في ولقد لفت المدیر العام للوكالة، الدكتور محمد البرادعي، في تقریره  
ي تقاریر أولیة عن المواد النوویة،  الدول التي لدیھا بروتوكوالت كمیات صغیرة"، االنتباهَ إلى حاجة الوكالة لتلقـ����ّ
ن من القیام بأنشطة التفتیش میدانیاً،  والحصول على معلومات بشأن المرافق النوویة المخططة أو القائمة؛ والتمكـ���ّ

األمر، فیما یتعلق بكل الدول التي لدیھا اتفاقات ض�������مانات ش�������املة. وأوض�������ح أنَّ بروتوكوالت الكمیات إذا لزم 
 الصغیرة تعّطل تلك الصالحیات في الوقت الراھن.

د المجلس التقییم الذي انتھى إلیھ المدیر العام وخلص، بناًء على تقریر المدیر العام، إلى أن   وقد أیـ��������������َّ
ر المجلس أن یبقى بروتوكول الكمیّات الص�� غیرة بش��كلھ الحالي یمثِّل نقطة ض��عف في نظام ض��مانات الوكالة. وقرَّ

أ من نظام ض�������مانات الوكالة، رھناً بالتعدیالت الُمدَخلة على النّصِ  بروتوكول الكمیات الص�������غیرة جزءاً ال یتجزَّ
ة ببروتوكول الكمیات الص���غیرة حس���بما ھو الموّحد مقترح في تقریر المدیر العام.  وبالتغییر في المعاییر الخاص���ّ

ر المجلس أنھ لن یوافق، من اآلن فص���اعداً، على نص���وص ھذه البروتوكوالت إال إذا اس���تندت إلى النّصِ  كما قرَّ
د المنقَّح وخضعت للمعاییر المعدَّلة.   الموحَّ

ض المجلُس المدیر العام تبادل رس�����ائل مع جمیع الدول المرتبطة   ببروتوكوالت كمیات ص�����غیرة وقد فوَّ
 إنفاذاً للنص الموحـّد المنقـّح والمعاییر المعّدلة، وناشد الدول المعنیة تبادل ھذه الرسائل في أقرب وقت ممكن.



 

 وبناًء على ذلك، یُقتَرح تعدیل الفقرة األولى من بروتوكول الكمیات الصغیرة بحیث تنصُّ على ما یلي:

 إلى أن تكون بنن )۱( -أوالً 

تملك، ض���من أنش���طة نوویة س���لمیة داخل أراض���یھا أو تحت والیتھا القانونیة أو تحت  (أ)  
س����یطرتھا في أي مكان، مواد نوویة بكمیات تتجاوز الحدود الموض����وعة، لنوع المادة 

من االتفاق المعقود بین اثیوبیا والوكالة لتطبیق الض������مانات في  ۳٦المعنیة، في المادة 
 ألسلحة النوویة (الذي سیُدعى فیما یلي "االتفاق")،إطار معاھدة عدم انتشار ا

أو اتّخذت قراراً بتش���یید مرفق ما أو بالتص���ریح بتش���ییده، كما ورد تحدید ذلك في مادة  (ب)  
 التعاریف.

إلى  ۳۲یعطَّل تنفیذ األحكام المنص�وص علیھا في الجزء الثاني من االتفاق، باس�تثناء المواد من   
، والم��ادة ۷٦إلى  ۷۲، والمواد من ۷۰و ٦۸و ٦۷و ٦۱و ٥۹و ٤۹و ٤۸و ٤۰، والمواد ۳۸
 .۹٥و ۹٤، والمادتین ۹۰إلى  ۸٤، والمواد من ۸۲

من االتفاق  ۳۳یجوز تجمیع المعلومات التي یجب إبالغھا عمالً بالفقرتین (أ) و(ب) من المادة  )۲( 
اء، عن اس���تیراد وتقدیمھا في تقریر س���نوي واحد، وبالمثل یُقدَّم تقریر س���نوي، حس���ب االقتض���

 .۳۳وتصدیر المواد النوویة المبیَّنة في الفقرة (ج) من المادة 

من االتفاق،  ۳۸حتى یتس���نى أن تُعقد في حینھا الترتیبات الفرعیة المنص���وص علیھا في المادة  )۳( 
 تقوم بنن بما یلي:

من أنش���طة إما بإبالغ الوكالة مس���بقاً بوقت كاٍف بما س���یكون لدیھا من مواد نوویة ض��� (أ)  
نوویة سلمیة داخل أراضیھا أو تحت والیتھا القانونیة أو تحت سیطرتھا في أي مكان، 

 ) من ھذا البروتوكول،۱بكمیات تتجاوز الحدود الُمشار إلیھا في القسم (

د اتخاذ قرار بتشیید مرفق ما أو بالتصریح بتشییده، (ب)    أو بإبالغ الوكالة بمجرَّ

 أیُّھما أسبق.  

فإذا كان ھذا االقتراح یلقى قبوالً لدى حكومتكم، فإن ھذه الرس�������الة والرد التأكیدي من طرف حكومتكم  
س����یش����كالن اتفاقاً بین بنن والوكالة على تعدیل بروتوكول الكمیات الص����غیرة بناًء على ذلك، وس����تدخل تعدیالت 

 البروتوكول حیز النفاذ في التاریخ الذي تتلقى فیھ الوكالة ذلك الرد.

 وتفّضلوا، سیادتكم، بقبول أسمى آیات التقدیر. 

 بالنیابة عن المدیر العام

 [توقیع]
 فیلموس تشیرفیني

 مدیر مكتب العالقات الخارجیة وتنسیق السیاسات

 نسخة إلى: السید جویل أغوسو، وزارة الشؤون الخارجیة والتكامل األفریقي
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