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  االتفاق التعاوني لترويج العلم والتكنولوجيا النوويين
 في أمريكا الالتينية والكاريبي (أركال)

تمديد االتفاق

  

 

م  -١ رويج العل اوني لت اق التع د االتف اق تمدي صُّ اتف ع األعضاء، ن م جمي ة، لعل ذه الوثيق َيِرُد مستنسخاً في ھ
  .٢٠١٥ يونيهحزيران/ ٥والتكنولوجيا النوويين في أمريكا الالتينية والكاريبي (اتفاق التمديد)، الذي اعُتمد في 

  منه. ٢، عمالً بالمادة ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٥بدأ نفاذ اتفاق التمديد في  -٢

ا  ١ووفقاً للمادة  -٣ وويين في أمريك ا الن م والتكنولوجي رويج العل اوني لت اق التع إن االتف د، ف من اتفاق التمدي
اراً  نوات اعتب رة خمس س ذاً لفت ل ناف ال) "يظ اريبي (أرك ة والك ن  الالتيني بتمبر  ٥م ى ٢٠١٥أيلول/س "، أي حت

  .٢٠٢٠أيلول/سبتمبر  ٤

  :أحدث قائمة تبيِّن حالة اتفاق التمديدعلى الموقع التالي وَتِرُد  -٤

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/arcal_status.pdf 
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 اتفاق تمديد االتفاق التعاوني لترويج العلم والتكنولوجيا النوويين
 في أمريكا الالتينية والكاريبي

رو، باعتبار أن حكومات  ا، وبي ـا، وبوليفي ل، وبنمــ ـواي، والبرازي األرجنتين، وإكــوادور، وأوروغواي، وباراغ
ا،  ـاال، وكوب يلي، وغواتيم ـادور، وش وجامايكا، والجمھورية الدومينيكية، وجمھورية فنزويــال البوليفارية، والسلف

دوراس ايتي، وھن ـوا، وھ يك، ونيكاراغ ـا، والمكس ـا، وكولومبيـ ة  وكوستاريكـ ة للطاق ة الدولي ي الوكال أعضاء ف
وويين ")الوكالة"ُيشار إليھا فيما يلي باسم (الذرية  ا الن م والتكنولوجي رويج العل اوني لت اق التع ، وأطراف في االتف

ي باسم (في أمريكا الالتينية والكاريبي  ا يل ال"ُيشار إليھا فيم اذ في ")أرك ز النف ذي دخل حي ول ٥، ال بتمبر /أيل س
 ؛٢٠٠٥

ز و ه حي اريخ دخول د ت دة عشر سنوات بع ذاً لم ة عشرة، يظل ناف ادة الحادي ال، بموجب الم باعتبار أن اتفاق أرك
ا خمس ٢٠١٥سبتمبر /أيلول ٤النفاذ، وعليِه ينتھي سريانه في  ، ولكن يمكن تمديده لمدد أخرى طول الواحدة منھ

 سنوات إذا وافقت الدول األطراف على ذلك؛

ال، ترغب وباعتبار أن الدول األ ي أرك لًة بمجلس ممثِّل اراً في طراف المذكورة آنفاً، ممثَّ ال اعتب اق أرك د اتف تمدي
من تاريخ انتھاء سريانه وذلك لفترة جديدة مدتھا خمس سنوات، لما له من جدوى في إرساء إطار إقليمي للترويج 

 ي؛للتعاون التقني وتعزيزه من جانب الوكالة في أمريكا الالتينية والكاريب

 :ُيتفق على ما يلي

 ١المادة 
 تمديد اتفاق أركال

 ٢٠١٥سبتمبر /أيلول ٥يظل اتفاق أركال نافذاً لفترة خمس سنوات اعتباراً من 

 ٢المادة 
 اإلخطارات وبدء النفاذ

دول األطراف  ٢٠١٥سبتمبر /أيلول ٥يدخل ھذا االتفاق حيز النفاذ في  ي أخطرت بالنسبة لل ال الت اق أرك في اتف
ال . المدير العام للوكالة قبل ھذا التاريخ بموافقتھا على تمديد اتفاق أركال اق أرك وبالنسبة لكل دولة طرف في اتف

مت اإلخطار بعد ھذا التاريخ فإن ھذا االتفاق يدخل حيز النفاذ في تاريخ ھذا اإلخطار  .قدَّ

ر ا ٢٠١٥ هيوني/حزيران ٥في فيينا، في  تحرَّ أن النصين بكلت ، من نسختين، باللغتين اإلسبانية واإلنكليزية، علماً ب
 .اللغتين متساويان في الحجية

 

 




