
 

 
 الوآالة الدولية للطاقة الذريـة

 نشـرة اعالميــة
 
 

 نص االتفاق الثالث على تمديد االتفاق التعاوني االقليمي
 للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم

 1987لنوويين، المعقود في والتكنولوجيا ا
 

 تمديد االتفاق
 
يرد طيه نص االتفاق الثالث على تمديد االتفاق التعاوني االقليمي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم  -1

 .، لكي يطـَّلع عليه جميع األعضاء"1987االتفاق التعاوني االقليمي لعام "، 1987والتكنولوجيا النوويين، المعقود في 
 
، يظل االتفاق التعاوني  1987 من االتفاق الثالث على تمديد االتفاق التعاوني االقليمي لعام 1ووفقًا للمادة  -2

 يونيه /حزيران 11، أي حتى 2002 يونيه/حزيران 12 نافذًا لفترة خمس سنوات أخرى اعتبارًا من 1987االقليمي لعام 
2007. 

 
ى المدير العام اخطارات قبول من حكومات اندونيسيا وباآستان ، آانت قد وردت ال2002يو ما/أيار 8وحتى  -3

 .وترد طيه أحدث قائمة بالوضع. وبنغالديش وجمهورية آوريا وسري النكا والصين وفييت نام وماليزيا والهند
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 .توفيرا للنفقات، ُطبع من هذه الوثيقة عدد محدود من النسخ
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  التعاوني االقليمي1987لث على تمديد اتفاق االتفاق الثا
 للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين

 
 

ادة  :ملحوظة ًا للم ام    1وفق ي لع ي االقليم اق التعاون د االتف ى تمدي ث عل اق الثال ن االتف ي  "، 1987 م اق التعاون اذ االتف تمر نف يس
ام      ا خمس        1987االقليمي لع ترة مدته  يونيه/حزيران 11 حتى   2002 يونيه/حزيران 12سنوات أخرى اعتبارًا من        لف

 . بالنسبة لكل دولة1987وتتعلق القائمة ببدء نفاذ االتفاق الثالث لتمديد االتفاق التعاوني االقليمي لعام . 2007
 

 9 :األطراف
 2002يو ما/أيار 15: آخر تغيُّر في الوضع              

 
  بدء /االعالن الخ تاريخ االيداع يقةالوث  المنظمة/البلد

 النفـاذ االنسحاب     
 

 2002 مارس/آذار 15   2002 مارس/آذار 15 قبول  بنغالديش
 

 2002 مارس/آذار 11   2002 مارس/آذار 11 قبول   الصين
 2002 يناير/ الثانيآانون 10   2002 يناير/ الثانيآانون 9 قبول   الهند

 2002 فبراير/شباط 15   2002 فبراير/شباط 15 قبول   اندونيسيا
 

 2002 يناير/ الثانيآانون 10   2002 يناير/ الثانيآانون 10 قبول  جمهورية آوريا
 

 2002 مارس/آذار 26   2002 مارس/آذار 26 قبول   ماليزيا
 2002 فبراير/شباط 12   2002 فبراير/شباط 12 قبول   باآستان

 2002 أبريل/نيسان 26   2002 أبريل/نيسان 26 قبول  سري النكا
 2002يو ما/أيار 15   2002يو ما/أيار 15 قبول   فييت نام

 
 

 
 دوليةالوآالة ال

 للطاقة الذرية
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 االتفاق الثالث على تمديد االتفاق التعاوني االقليمي
 للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم

 1987والتكنولوجيا النوويين، المعقود في 
 

ا آانت     واندونيسيا وباآستان وبنغالديش وتايلند وجمهورية آوريا وسري النكا وسنغافورة          حكومات استراليا    لم
ن وفييت نام وماليزيا ومنغوليا وميانمار ونيوزيلندا والهند واليابان                   ة الصين الشعبية والفلبي التي سيشار اليها   (وجمهوري

ي باسم        يما يل ي االقلي        ") الحكومات األطراف   "ف اق التعاون مي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم         أطرافًا في االتف
ن، المعقود في        يا النوويي الذي ") 1987االتفاق التعاوني االقليمي لعام "الذي سيشار اليه فيما يلي باسم  (1987والتكنولج

اذه في        دأ نف ران  12ب يه /حزي ده في        1987 يون م تمدي ران  12، وت يه /حزي م في      1992 يون ، 1997 يونيه/حزيران 12، ث
 ذي يظل نافذًا لفترة خمس سنوات اعتبارًا من ذلك التاريخ؛وال
 

ان  ا آ ام    ولم ي لع ي االقليم اق التعاون اذ االتف ي نف رر أن ينته ن المق ي  - 1987 م ده ف م تمدي ذي ت  12 ال
 ؛2002 يونيه/حزيران 11 في -1997 يونيه/حزيران 12 ثم في 1992 يونيه/حزيران

 
ا آانت     اعتبارًا من تاريخ انتهاء 1987 تمديد االتفاق التعاوني االقليمي لعام  الحكومات األطراف ترغب في ولم

ترة خمس سنوات أخرى، نظرًا لما له من فائدة في توفير اطار اقليمي من أجل مباشرة مشاريع تعاونية وبرمجة      اذه لف نف
 بحوث منسقة بين الدول األعضاء المعنية؛

 
 :اآلن على ما يليفقد أتفق  

 
 1المادة 
 

 1987د االتفاق التعاوني االقليمي لعام تمدي
 

ام   ي االقليمي لع اق التعاون بارًا من 1987يظل االتف نوات أخرى اعت ترة خمس س افذًا لف ران 12 ن يه/حزي  يون
ا تظل جميع الترتيبات الموضوعة بشأن تنفيذ االتفاق التعاوني االقليمي لعام              . 2002  نافذة طوال فترة التمديد، 1987آم
 .ق على غير ذلكما لم ُيتف

 
 2المادة 
 

 بدء النفــــاذ
 
ة طرف في االتفاق التعاوني االقليمي لعام             -1 ، ولحكومة أي دولة من الدول األعضاء في        1987يجوز ألي حكوم

ية للطاقة الذرية        ة الدول فاق المشار اليها في المادة الثانية عشرة من االت    ") الوآالة"التي سيشار اليها فيما يلي باسم       (الوآال
ام       ي االقليمي لع تمديدي عن طريق إخطار مدير عام الوآالة بقبولها          1987التعاون اق ال ذا االتف ، أن تصبح طرفًا في ه

 .ذلك
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ذا االتفاق التمديدي في تاريخ تلقي مدير عام الوآالة ثاني إخطار بالقبول                 -2 اذ ه بدأ نف وبالنسبة ألي حكومة تقبل  . ي
 . في تاريخ تلقي مدير عام الوآالة إخطار قبولهااالتفاق بعدئذ، يبدأ نفاذ االتفاق

 
 .، باللغة االنجليزية أآتوبر/ األولتشرينحرر في فيينا في األول من  

 
نووية، أشهد أنا، جون راميس، مدير مكتب الشؤون القانونية باالنابة،                         ة ال ية للطاق ة الدول ام الوآال ر ع باسم مدي

ابق صو  نص الس أن ال يقة، ب ذه الوث ن نص بموجب ه بق األصل م ي  رة ط اق التعاون د االتف ى تمدي ث عل اق الثال االتف
ام   ي ع ود ف ن، المعق يا النوويي م والتكنولوج ال العل ي مج ب ف ية والتدري تمدته 1987االقليمي للبحث والتنم ذي اع ، ال
وويين، المعقود في عام األطراف في االتفاق التعاوني االقليمي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا الن   

1987. 
 

 )التوقيع(    
 جون راميس    
 مدير مكتب الشئون القانونية باالنابة    

 
 .2001 نوفمبر/ الثانيتشرين 21فيينا،     




