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جمھورية ألمانيا ، وامملكة إسبانيبروتوكول إضافي لالتفاق المعقود بين 
مملكة ، والجمھورية البرتغالية، والجمھورية اإليطالية، وآيرلندا، واالتحادية

دوقية لكسمبرغ، وجمھورية فنلندا، ومملكة السويد، ومملكة الدانمرك، وبلجيكا
والجماعة  ،الجمھورية اليونانية، ومملكة ھولندا، وجمھورية النمسا، والكبرى

) ١األوروبية للطاقة الذرية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنفيذاً للفقرتين (
 ) من المادة الثالثة من معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية٤و(

 

 انضمام كرواتيا

  

ادة   -١ ن الم رة (أ) م نص الفق افي ١٧ت ول اإلض ن البروتوك اق ١م ين  ٢لالتف ود ب بانيالمعق ة إس ، امملك
ةو دا، وجمھورية ألمانيا االتحادي ة، وآيرلن ة اإليطالي ة، والجمھوري ة البرتغالي ا، والجمھوري ة بلجيك ة ، ومملك مملك

دانمرك ويد، وال ة الس دا، ومملك ة فنلن رى، وجمھوري مبرغ الكب ة لكس ا، ودوقي ة النمس دا، وجمھوري ة ھولن ، مملك
ةو ة، ،الجمھورية اليوناني ة الذري ة للطاق ة الدولي ة، والوكال ة الذري ة للطاق رتين ( والجماعة األوروبي ذاً للفق ) ١تنفي
ار)٤(و دم االنتش دة ع ة (معاھ لحة النووي ار األس دم انتش دة ع ن معاھ ة م ادة الثالث ن الم اذ ٣) م دأ نف ى أن يب ، عل

ة من الجماعة األوروبي ه الوكال ة البروتوكول اإلضافي في التاريخ الذي تتلقى في دول الُمَوقِّع ة وال ة الذري ة للطاق
ادة  رة (أ) من الم ّدد الفق د استوفيت. وتح اذ ق دء النف إشعاراً كتابياً يفيد بأّن المتطلبات الخاصة بكل منھا الالزمة لب

ر  INFCIRC/193من الوثيقة  ٢٣ ى البروتوكول اإلضافي أن ُتَعبِّ ة عل ر الُمَوقِّع دول غي الوسائل التي يمكن بھا لل
  وافقتھا على االلتزام بأحكام البروتوكول اإلضافي.عن م

  

 
  .INFCIRC/193/Add.8يرد مستنسخاً في الوثيقة   ١
  .INFCIRC/193يرد مستنسخاً في الوثيقة   ٢
  .INFCIRC/140ترد مستنسخة في الوثيقة   ٣
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  ٢الصفحة 

كما دخل البروتوكول اإلضافي، الذي بدأ نفاذه بالنسبة لألطراف األصلية الُمَوقِّعة عليه والمشار إليھا آنفاً   -٢
دا(إسبانيا، وألمانيا،  ا، وآيرلن ال، وبلجيك ا، والبرتغ ا، ، وإيطالي دا، ولكسمبرغ، والنمس دانمرك، والسويد، وفنلن وال
ان، دا، واليون ة، وھولن ة الذري ة للطاق ة األوروبي ي  والجماع ة) ف ة الذري ة للطاق ة الدولي ان/أبريل  ٣٠والوكال نيس

تونيا٢٠٠٤ بة إلس اذ بالنس ز النف ا٤، حي دا٥، وبلغاري يكية، والجمھو٦، وبولن ة التش ا٧ري لوفاكيا٨، وروماني ، ٧، وس
  .١٣، وھنغاريا٨، ومالطة١٢، وليتوانيا١١، والتفيــا١٠، وقبرص٩وسلوفينيا

ا في   -٣ ة كرواتي ة ٢٠١٦آب/أغسطس  ١٦وقد تلّقت الوكالة من جمھوري ة للطاق ، ومن الجماعة األوروبي
ات الخاص٢٠١٧نيسان/أبريل  ١الذرية في  أن المتطلب ى ، إشعارين يفيدان ب اًء عل د استوفيت. وبن ا ق ة بكل منھم

   .٢٠١٧نيسان/أبريل  ١ذلك، دخل البروتوكول اإلضافي حيز النفاذ بالنسبة لكرواتيا في 

 

 
  .INFCIRC/193/Add.10يرد مستنسخاً في الوثيقة   ٤
  .INFCIRC/193/Add.24يرد مستنسخاً في الوثيقة   ٥
  .INFCIRC/193/Add.14يرد مستنسخا في الوثيقة   ٦
  .INFCIRC/193/Add.26يرد مستنسخاً في الوثيقة   ٧
  .INFCIRC/193/Add.28يرد مستنسخاً في الوثيقة   ٨
  .INFCIRC/193/Add.12يرد مستنسخا في الوثيقة   ٩
  .INFCIRC/193/Add.20يرد مستنسخاً في الوثيقة   ١٠
  .INFCIRC/193/Add.22يرد مستنسخاً في الوثيقة   ١١
  .INFCIRC/193/Add.18 يرد مستنسخا في الوثيقة  ١٢
  .INFCIRC/193/Add.16يرد مستنسخاً في الوثيقة   ١٣


