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 ۲۰۲۰ وبراألول/أكتتشرین  ۷

 
 عامتوزیع 

 عربي
 نكلیزي إاألصل: 

 نشـرة إعالمیــة

 
 

اتفاق تمدید االتفاق التعاوني لترویج العلم والتكنولوجیا النوویین في 
 أمریكا الالتینیة والكاریبي

 التمدید الثاني

 

 

 

مســـتنســـخاً في ھذه الوثیقة، لعلم جمیع األعضـــاء، نصُّ اتفاق تمدید االتفاق التعاوني لترویج العلم  یَِرُد  -۱
لفترة أخرى (اتـفاق التـمدـید الـثاني)، اـلذي اعتـُمد في  والتكنولوجـیا النوویین في أمریـكا الالتینـیة والـكاریبي

 .۲۰۱۹تشرین الثاني/نوفمبر  ۸

 منھ. ۲، عمالً بالمادة ۲۰۲۰أیلول/سبتمبر  ٥في وقد بدأ نفاذ اتفاق التمدید الثاني  -۲

ادة  -۳ اً للـم ا النوویین في  ۱ووفـق اوني لترویج العلم والتكنولوجـی اق التـع إن االتـف اني، ـف د الـث دـی اق التـم من اتـف
ذاً لفترة أخرى تبلغ خمس ســـــنوات اعتبـاراً من  اـف أمریكـا الالتینیـة والكـاریبي (اتفـاق أركـال) یظـل ـن

 .۲۰۲٥أیلول/سبتمبر  ٤أي حتى ، ۲۰۲۰أیلول/سبتمبر  ٥
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 المرفق

 اتفاق تمدید االتفاق التعاوني لترویج العلم والتكنولوجیا النوویین في أمریكا الالتینیة والكاریبي

 

 إن الدول األطراف في ھذا االتفاق،

  في اعتبارھا أن األرجنتین، وإكــــــــوادور، وأوروغواي، وباراغــــواي، والبرازیل، وبلیز، وبنمــــــــــــا، إذ تضع
ــادور، وشیلي،   ــال البولیفاریة، والسلفــ ــــ وبولیفیا، وبیرو، وجامایكا، والجمھوریة الدومینیكیة، وجمھوریة فنزویــ
ــا، والمكسیك، ونیكاراغــوا، وھندوراس أعضاء في الوكالة الدولیة   ــ ــا، وكولومبی وغواتیمــاال، وكوبا، وكوستاریكــ

ة")، وھي أطراف في االتفاق التعاوني لترویج العلم والتكنولوجیا  للطاقة الذریة (یُشــار إلیھا فیما یلي باســم "الوكال
النوویین في أمریـكا الالتینـیة والـكاریبي (یُشـــــار إلـیھ فیـما یلي ـباســـــم "اتـفاق أرـكال")، اـلذي دـخل حیز النـفاذ في 

د بھا؛۲۰۰٥أیلول/سبتمبر  ٥  ، بالصیغة التي ُمّدِ

بقا للمادة الحادیة عشــرة منھ، لفترة مبدئیة تبلغ عشــر ســنوات  في اعتبارھا أن اتفاق أركال قد أبرم، ط وإذ تضــع
اعتـباراً من ـتاریخ ـبدء نـفاذه مع جواز تـمدـیده لفترات تبلغ ـكل منـھا خمس ســـــنوات إْن اتفـقت اـلدول األطراف فـیھ  

 على ذلك؛  

ــنوات في اعتبارھا أن اتفاق تمدید اتفاق أركال لفترة تبلغ خمس وإذ تضــــع ــب ٥قد بدأ نفاذه في  ســ تمبر  أیلول/ســ
ما لم تتفق الدول األطراف على تمدیده لفترة   ۲۰۲۰أیلول/ســـبتمبر  ٤، وعلیھ، ینقضـــي اتفاق أركال في ۲۰۱٥

 أخرى؛  

في اعتبارھا أن الدول األطراف في اتفاق أركال المذكورة آنفاً، ممثَّلةً بمجلس ممثِّلي أركال، ترغب في  وإذ تضـع
ــنوا ــاء إطار إقلیمي للترویج للتعاون  تمدید اتفاق أركال لفترة أخرى تبلغ خمس ســ ت، لما لھ من جدوى في إرســ

 التقني وتعزیزه من جانب الوكالة في أمریكا الالتینیة والكاریبي؛

 قد اتفقت على ما یلي:

 ۱المادة 
 تمدید اتفاق أركال

 .۲۰۲۰أیلول/سبتمبر  ٥نافذاً لفترة تبلغ خمس سنوات اعتباراً من  أركالاتفاق یظل 

 ۲المادة 
 اإلخطارات وبدء النفاذ

ــبتمبر  ٥یدخل ھذا االتفاق حیز النفاذ في   ــبة للدول األطراف في اتفاق  ۲۰۲۰أیلول/سـ التي أخطرت    أركالبالنسـ
ــبة لكل دولة طرف في اتفاق أركالدید اتفاق المدیر العام للوكالة قبل ھذا التاریخ بموافقتھا على تم  أركال. وبالنسـ

 قدَّمت اإلخطار بعد ھذا التاریخ، فإن ھذا االتفاق یدخل حیز النفاذ في تاریخ ذلك اإلخطار.

ر نسـختین، باللغتین اإلسـبانیة واإلنكلیزیة، علماً بأن نصـي   من، ۲۰۱۹تشـرین الثاني/نوفمبر  ۸في فیینا، في  حّرِ
 ن متساویان في الحجیة.كلتا اللغتی
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