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 نشـرة إعالميــة

  

 

نص االتفاق المعقود بين آيرلندا وإيطاليا وبلجيكا والجماعة األوروبية للطاقة 

الذرية وجمھورية ألمانيا االتحادية والدانمرك ولكسمبرغ وھولندا والوكالة 

 الدولية للطاقة الذرية في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية

 انضمام كرواتيا

 

  

ادة   -١ اق ٢٣تنص الفقرة (أ) من الم ا ١من االتف دا وإيطالي ين آيرلن ودين ب ه، المعق ، والبروتوكول الملحق ب
دا ة وال ا االتحادي ة ألماني ة وبلجيكا والجماعة األوروبية للطاقة الذرية وجمھوري دا والوكال نمرك ولكسمبرغ وھولن

دة ٤) و(١الدولية للطاقة الذرية تنفيذاً للفقرتين ( ة (معاھ ) من المادة الثالثة من معاھدة عدم انتشار األسلحة النووي
دة ٢عدم االنتشار) ، على أن يبدأ نفاذ االتفاق المذكور بالنسبة للدول غير الحائزة ألسلحة نووية األطراف في معاھ

  تشار التي تصبح أعضاًء في الجماعة األوروبية للطاقة الذرية عندما:عدم االن

  تخطر الدولة المعنية الوكالة بأنھا قد استكملت إجراءاتھا المتعلقة ببدء نفاذ االتفاق؛  ‘١’

ق ضماناتھا   ‘٢’ ه تطبي تخطر الجماعة األوروبية للطاقة الذرية الوكالة بأنھا في وضع تستطيع مع
  ولة ألغراض االتفاق.فيما يخص تلك الد

  

  

 
  .INFCIRC/193يرد مستنسخاً في الوثيقة  ١
  .INFCIRC/140ترد مستنسخة في الوثيقة  ٢
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  ٢الصفحة 

اذ في   -٢ بالنسبة  ١٩٧٧٣شباط/فبراير  ٢١كما دخل االتفاق والبروتوكول الملحق به، اللذان دخال حيز النف
ا٦، والبرتغال٥، وإستونيا٤للجھات الُمَوقِّعة األصلية المذكورة أعاله، حيز النفاذ بالنسبة لكلٍّ من إسبانيا ، ٧، وبلغاري

دا ة٨وبولن يكية ، والجمھوري لوفاكيا٩التش لوفينيا٥، وس ويد١٠، وس ا١١، والس دا١٢، وروماني رص١٣، وفنلن ، ١٤، وقب
  .١٩، واليونان١٨، وھنغاريا١٧، والنمسا١٨، ومالطا١٦، وليتوانيا١٥والتفيا

ادة   -٣ ة  ٢٣وقد استلمت الوكالة اإلخطارين المطلوبين بمقتضى الفقرة (أ) من الم اق من جمھوري من االتف
ة في ٢٠١٦آب/أغسطس  ١٦كرواتيا في  ة الذري ي للطاق اد األوروب اًء ٢٠١٧نيسان/أبريل  ١، ومن االتح . وبن

 .٢٠١٧نيسان/أبريل  ١عليه، دخل االتفاق حيز النفاذ بالنسبة لكرواتيا في 

 
٣ INFCIRC/193/Add.1.  
ي  ٤ بانيا ف بة إلس اق بالنس اذ االتف دأ نف ان/أبريل  ٥ب ة ١٩٨٩نيس ي الوثيق خة ف بانيا مستنس مام إس ة بانض ات المتعلق رد المعلوم . وت

INFCIRC/193/Add.4.  
انون األول/ديسمبر  ١دخل االتفاق حيز النفاذ بالنسبة إلستونيا وسلوفاكيا في  ٥ تونيا٢٠٠٥ك ة بانضمام إس رد المعلومات المتعلق  . وت

  .INFCIRC/193/Add.9وسلوفاكيا مستنسخة في الوثيقة 
ة ١٩٨٦تموز/يوليه  ١دخل االتفاق حيز النفاذ بالنسبة للبرتغال في  ٦ . وترد المعلومات المتعلقة بانضمام البرتغال مستنسخة في الوثيق

INFCIRC/193/Add.3.  
ا في  ٧ بة لبلغاري اذ بالنس ايو  ١دخل االتفاق حيز النف ة . و٢٠٠٩أيار/م ا مستنسخًة في الوثيق ة بانضمام بلغاري رد المعلومات المتعلق ت

INFCIRC/193/Add.23.  
دا في  ٨ بة لبولن اذ بالنس ة ٢٠٠٧آذار/مارس  ١دخل االتفاق حيز النف دا مستنسخة في الوثيق ة بانضمام بولن رد المعلومات المتعلق . وت

INFCIRC/193/Add.13.  
بة للجم ٩ اذ بالنس ز النف اق حي ل االتف ي دخ يكية ف ة التش وبر  ١ھوري رين األول/أكت مام ٢٠٠٩تش ة بانض ات المتعلق رد المعلوم . وت

  .INFCIRC/193/Add.25الجمھورية التشيكية مستنسخة في الوثيقة 
لوفينيا في  ١٠ بة لس اق بالنس اذ االتف بتمبر  ١بدأ نف ة ٢٠٠٦أيلول/س لوفينيا مستنسخة في الوثيق ة بانضمام س رد المعلومات المتعلق . وت

INFCIRC/193/Add.11.  
ة ١٩٩٥حزيران/يونيه  ١دخل االتفاق حيز النفاذ بالنسبة للسويد في  ١١ . وترد المعلومات المتعلقة بانضمام السويد مستنسخة في الوثيق

INFCIRC/193/Add.5.  
ة بانضمام٢٠١٠أيار/مايو  ١دخل االتفاق حيز النفاذ بالنسبة لرومانيا في  ١٢ ة  . وترد المعلومات المتعلق ا مستنسخة في الوثيق روماني

INFCIRC/193/Add.27.  
وبر  ١دخل االتفاق حيز النفاذ بالنسبة لفنلندا في  ١٣ دا مستنسخة في ١٩٩٥تشرين األول/أكت ة بانضمام فنلن رد المعلومات المتعلق . وت

  .INFCIRC/193/Add.6الوثيقة 
ايو  ١دخل االتفاق حيز النفاذ بالنسبة لقبرص في  ١٤ ة . ٢٠٠٨أيار/م ة بانضمام قبرص مستنسخة في الوثيق رد المعلومات المتعلق وت

INFCIRC/193/Add.19.  
وبر  ١دخل االتفاق حيز النفاذ بالنسبة لالتفيا في  ١٥ ا مستنسخة في ٢٠٠٨تشرين األول/أكت ة بانضمام التفي رد المعلومات المتعلق . وت

  .INFCIRC/193/Add.21الوثيقة 
ا مستنسخة في ٢٠٠٨كانون الثاني/يناير  ١ة لليتوانيا في دخل االتفاق حيز النفاذ بالنسب ١٦ ة بانضمام ليتواني . وترد المعلومات المتعلق

  .INFCIRC/193/Add.17الوثيقة 
ة١٩٩٦تموز/يوليه  ٣١دخل االتفاق حيز النفاذ بالنسبة للنمسا في  ١٧ ا مستنسخًة في الوثيق ة بانضمام النمس  . وترد المعلومات المتعلق

INFCIRC/193/Add.7.  
ا في  ١٨ بة لمالطة وھنغاري اذ بالنس ز النف اق حي ه  ١دخل االتف ا ٢٠٠٧تموز/يولي ة بانضمام مالطة وھنغاري رد المعلومات المتعلق . وت

  .INFCIRC/193/Add.15مستنسخة في الوثيقة 
ان مستنسخة . وترد المعلومات المتع١٩٨١كانون األول/ديسمبر  ١٧دخل االتفاق حيز النفاذ بالنسبة لليونان في  ١٩ ة بانضمام اليون لق

  .INFCIRC/193/Add.2في الوثيقة 


