
 
 

INFCIRC/919 

٢٠١٨ حزيران/يونيه ٨
 

عامتوزيع 
 عربي
األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

نص االتفاق التعاوني اإلقليمي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم 

 ٢٠١٧والتكنولوجيا النوويين لعام 

 

 

  

ة   -١ ي للبحث والتنمي اوني اإلقليم اق التع ع األعضاء، نص االتف م جمي ة، لعل ذه الوثيق ي ھ خاً ف ِرُد مستنس يَ
ام  ٢٠١٧والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين لعام  د ٢٠١٧(االتفاق التعاوني اإلقليمي لع ذي اعتُِم )، ال

ي اع اإلقليم الل االجتم ي خ ين للممثل امن والثالث ي الث ار ف ي أوالنبات ي ف اوني اإلقليم اق التع وطنيين لالتف ن ال
 .٢٠١٦أيار/مايو  ١٨

ام   -٢ اوني اإلقليمي ٢٠١٧وسيحلُّ االتفاق التعاوني اإلقليمي لع اق التع لَّ االتف اذ، مح ز النف ه حي د دخول ، عن
ام  وويين لع ا الن م والتكنولوجي ال العل ي مج دريب ف ة والت اق  ١٩٨٧للبحث والتنمي ام (االتف ي لع اوني اإلقليم التع

وام ١٩٨٧ ي األع ده ف ا تمدي م بھ ي ت يغة الت الفقرة ٢٠١٢، و٢٠٠٧، و١٩٩٧، و١٩٩٢)، بالص ال ب ن  ٢، وعم م
  المادة الثالثة عشرة منه، فإنّه "يكون غير محدود المدة".

يدخل حيز النفاذ " ٢٠١٧من المادة الثالثة عشرة منه، فإّن االتفاق التعاوني اإلقليمي لعام  ١بالفقرة  وعمالً   -٣
ة  عند تلقّي المدير العام للوكالة اإلشعار الثاني بالقبول وفقاً للمادة ام للوكال دير الع ى الم الثانية عشرة. وفي حال تلقّ

بصيغته الُممدَّدة، يدخل ھذا االتفاق حيز النفاذ في تاريخ  ١٩٨٧ي لعام اإلشعار قبل انقضاء االتفاق التعاوني اإلقليم
اذ في  ز النف اق حي دخل االتف ك، ي د ذل اق بع ذا االتف ل ھ ي تقب ى الحكومات الت ذكور. وبالنسبة إل انقضاء االتفاق الم

  التاريخ الذي يتلقّى فيه المدير العام للوكالة اإلشعار بھذا القبول "

ول   -٤ ارس آذار/ ٩وبحل ة ٢٠١٧م نغافورة ومملك ة س ن جمھوري القبول م عارات ب ام إش دير الع ى الم ، تلّق
ام  اوني اإلقليمي لع اق التع د االتف  ١٩٨٧تايلند. وبما أن ھذه اإلشعارات وردت قبل انقضاء االتفاق الخامس لتمدي

ة  ام)INFCIRC/167/Add.23(الوثيق ي لع اوني اإلقليم اق التع إنَّ االتف يدخل ح ٢٠١٧ ، ف اريخ س ي ت اذ ف ز النف ي
  .٢٠١٧ حزيران/يونيه ١١انقضاء االتفاق المذكور، أي في 
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 االتفاق التعاوني اإلقليمي
  للبحث والتنمية والتدريب في مجال

  ٢٠١٧العلم والتكنولوجيا النوويين لعام 
  

ع وتساعد البحث  لما كانت ـ"الوكالة") أن تشجِّ ي ب إحدى وظائف الوكالة الدولية للطاقة الذرية (يشار إليھا فيما يل
ر  ا عب ي يمكن تحقيقھ لمية، الت ي ألغراض االستخدامات الس ا العمل ا وتطبيقھ ة وتطويرھ ة الذري في مجال الطاق

  ي برامجھا الوطنية للطاقة الذرية؛ تعزيز التعاون فيما بين دولھا األعضاء وعبر مساعدة ھذه الدول ف

ة،  ولما كانت ه ثم ـ"الحكومات األطراف") تعترف بأن الحكومات األطراف في ھذا االتفاق (يشار إليھا فيما يلي ب
زز  ادل أن يع اون المتب ا للتع ن فيھ ترك يمك ام مش االت ذات اھتم ة، مج ة الذري ة للطاق ا الوطني ار برامجھ ي إط ف

  للموارد المتاحة؛ االستخدام األكثر كفاءة 

اوني ولما كانت اق تع رام اتف ة، في إب ة الوكال ذا  إقليمي الحكومات األطراف ترغب، تحت رعاي ة تشجيع ھ بغي
  التعاون؛

ت ا كان ة  ولم ث والتنمي ي للبح اوني اإلقليم اق التع لَّ االتف اق مح ذا االتف لَّ ھ زم أن َيُح راف تعت ات األط الحكوم
ام  ١٩٨٧لوجيا النوويين لعام والتدريب في مجال العلم والتكنو (يشار إليه فيما يلي بـ"االتفاق التعاوني اإلقليمي لع

ي ١٩٨٧ ده ف م تمدي ذي ت ه  ١٢")، ال ه  ١٢، و١٩٩٢حزيران/يوني ه  ١٢، و١٩٩٧حزيران/يوني حزيران/يوني
ه  ١٢، و٢٠٠٢ ه  ١٢، و٢٠٠٧حزيران/يوني اون ٢٠١٢حزيران/يوني ـ"االتفاق التع ي ب ا يل ه فيم ار إلي ي (يش

ر أن ينتھي نفاذه في  ١٩٨٧اإلقليمي لعام  دة")، والذي من المقرَّ   ؛٢٠١٧حزيران/يونيه  ١١بصيغته الُممدَّ

  ، فقد تم االتفاق على ما يلي:لذا وبناًء على ذلك

  
  المادة األولى

اوني، ومشاريع  تتعّھد الحكومات األطراف، بالتعاون بعضھا مع بعض ومع الوكالة، بتعزيز وتنسيق البحث التع
م  ة في مجال العل ا من األنشطة التعاوني ة")، وغيرھ ـ"المشاريع التعاوني ي ب ا يل ا فيم التنمية والتدريب (يشار إليھ

  والتكنولوجيا النوويين من خالل مؤسساتھا الوطنية المناسبة.

  
  المادة الثانية

د   -١ ين") . وُيعق ـ"اجتماع الممثل ي ب ا يل ه فيم ار إلي ات األطراف (يش ي الحكوم اً لممثل ة اجتماع د الوكال تعق
راء،  اوبون، وخب ه من ل أن يرافق رة كل سنة. ويجوز لكل ممث ل م ى األق اجتماع الممثلين حسب االقتضاء، وعل

  ومستشارون.

ل الجتماع الممثلين الصالحيات  -٢   التالية: تخوَّ

  تحديد برنامج لألنشطة وتحديد أولوياتھا؛  (أ)
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  من المادة الثالثة والموافقة عليھا؛ ١النظر في المشاريع التعاونية المقترحة وفقاً للفقرة   (ب)

النظر في أنشطة تعاونية أخرى تقترحھا الحكومات األطراف والموافقة عليھا بغرض استكمال   (ج)
  تنفيذ المشاريع التعاونية؛

رة   (د) ا للفق ا وفق ة عليھ ي تمت الموافق ة الت ذ المشاريع التعاوني ة  ٢استعراض تنفي ادة الثالث من الم
  (ج) الواردة أعاله؛ ٢واألنشطة التعاونية التي تمت الموافقة عليھا وفقا للفقرة 

  تنسيق أنشطة لجان المشاريع التي أنشئت وفقاً للمادة السادسة؛  (ھـ)

م من الوكالة عمال بالفقرة النظر في التقرير ال  (و)   من المادة السابعة؛  ٤سنوي المقدَّ

  اتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ ھذا االتفاق؛  (ز)

  النظر في أي اقتراح لتعديل ھذا االتفاق بموجب المادة الرابعة عشرة؛  (ح)

ة أو غ  (ط) رويج وتنسيق المشاريع التعاوني رتبط بت ا من النظر في أي مسألة أخرى تتعلق أو ت يرھ
  األنشطة التعاونية ألغراض ھذا االتفاق، على النحو المبين في المادة األولى.

  
  المادة الثالثة

د تلقي   -١ وم عن ي تق ة، الت يجوز ألي حكومة طرف أن تقدم اقتراحاً خطياً بشأن مشروع تعاوني إلى الوكال
د اال قتراح، على وجه الخصوص، طابع المشروع ھذا االقتراح، بإبالغ الحكومات األطراف األخرى بشأنه. ُويحدِّ

التعاوني المقترح وأھدافه ووسائل تنفيذه. ويجوز للوكالة، بناء على طلب من حكومة طرف، أن تساعد في إعداد 
  اقتراح بشأن مشروع تعاوني.

د اجتماع الممثلين ٢عند الموافقة على مشروع تعاوني عمال بالفقرة   -٢   ما يلي: (ب) من المادة الثانية، ُيحدِّ

  طابع المشروع التعاوني وأھدافه؛  (أ)

  برنامج البحث والتطوير والتدريب ذي الصلة؛  (ب)

  وسائل تنفيذ المشروع التعاوني والتحقق من التقدم المحرز فيما يتعلق بأھداف المشروع؛  (ج)

  التفاصيل األخرى ذات الصلة حسبما يراه مناسبا.  (د)

  
  المادة الرابعة

ة  -١ ق  يجوز ألي حكوم ك عن طري ة، وذل ادة الثالث اً للم اوني أنشئ وفق ي مشروع تع طرف أن تشارك ف
  إشعار بالمشاركة يرسل إلى الوكالة، ويتم بواسطته إبالغ الحكومات األطراف األخرى بھذه المشاركة.
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ادة الث ٢رھناً بالفقرة   -٢ اً للم اوني أنشئ وفق د من المادة السابعة، يجوز أن يبدأ تنفيذ كل مشروع تع ة بع الث
  تلّقي الوكالة اإلشعار الثالث بالمشاركة في المشروع التعاوني.

  
  المادة الخامسة

ة   -١ ـ "الحكوم ي ب ا يل ا فيم ار إليھ ة (يش ادة الرابع اً للم اوني وفق روع تع ي مش ارك ف ة ُتش ل حكوم وم ك تق
رة  ا للفق اوني وفق ى وجه (ب) من ٣المشاركة") بتنفيذ الجزء المسند إليھا من المشروع التع ادة السادسة. وعل الم

  الخصوص، تقوم كل حكومة مشاركة، رھنا بقوانينھا ولوائحھا المحلية، بما يلي:

  إتاحة ما يلزم من مرافق علمية وتقنية ومن عاملين لتنفيذ المشروع التعاوني؛  (أ)

راء التاتخاذ   (ب) ذين جميع الخطوات المعقولة والمناسبة لقبول العلماء أو المھندسين أو الخب ين ال قني
دة، ولتعيين العلماء أو  تعّينھم الحكومات المشاركة األخرى أو الوكالة بالعمل في المنشآت المحدَّ
دھا الحكومات المشاركة األخرى  دِّ ي ُتح ين للعمل في المنشآت الت المھندسين أو الخبراء التقني

  لغرض تنفيذ المشروع التعاوني.

م  -٢ كل حكومة مشاركة إلى الوكالة تقريراً سنوياً بشأن تنفيذ الجزء المسند إليھا من المشروع التعاوني،  تقدِّ
  بما في ذلك أّي معلومات تراھا مناسبة ألغراض ھذا االتفاق.

ا   -٣ ة الخاصة بھ ادات الميزاني اً العتم ة ووفق ا المحلي ا ولوائحھ اً بقوانينھ اركة، رھن ة مش ل حكوم م ك دِّ تق
نوياً بشأن أي مساھمة من  مساھمة، مالية أو بشكل آخر، في تنفيذ المشروع التعاوني تنفيذاً فّعاالً وُتبلغ الوكالَة س

  ھذا القبيل.

  
  المادة السادسة

  يتم إنشاء لجنة مشروع بالنسبة إلى كل مشروع تعاوني.  -١

ل واحد من   -٢ ة. ويجوز أن تتألّف لجنة المشروع من ممثل واحد من كل حكومة مشاركة ومن ممث الوكال
  يرافقھم مستشارون.

  تكون وظائف لجنة المشروع كما يلي:  -٣

  تحديد تفاصيل تنفيذ كل مشروع تعاوني وفقاً ألھدافه؛  (أ)

ك الجزء،   (ب) ديل ذل تحديد جزء المشروع التعاوني الذي سيتم إسناده إلى كل حكومة مشاركة، وتع
  حسب االقتضاء، رھناً بموافقة تلك الحكومة؛

  اإلشراف على تنفيذ المشروع التعاوني؛  (ج)
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اء   (د) اوني، وإبق ق بالمشروع التع ا يتعلّ ة فيم ى الوكال تقديم توصيات إلى الحكومات المشاركة وإل
  عملية تنفيذ ھذه التوصيات قيد االستعراض.

  تجتمع لجنة المشروع حسب االقتضاء، وعلى األقل مرة كل سنة.  -٤

  
  المادة السابعة

ة، حسب االقتضاء،   -١ م المساعدة للوكال دَّ تضطلع الوكالة بمھام األمانة بموجب ھذا االتفاق. ويجوز أن ُتق
ل لھا اجتماع الممثلين ذلك.    من قبل الحكومات األطراف أو من قبل الھيئات المعنية األخرى التي ُيخوِّ

التي أنشئت وفقاً للمادة الثالثة وذلك عبر  رھناً بتوافر الموارد، تسعى الوكالة إلى دعم المشاريع التعاونية  -٢
ديالت  د إجراء التع ل، بع ذا القبي اعدة من ھ م أّي مس دَّ ا األخرى. وُتق ة ومن خالل برامجھ اعدة التقني وفير المس ت

  الالزمة، وفقاً للمبادئ والقواعد واإلجراءات الناظمة لتقديم المساعدة التقنية من قبل الوكالة.

الفقرة استناداً إلى التو  -٣ اوني عمالً ب ق بمشروع تع ا يتعلّ ة المشروع فيم (د) من ٣صيات المقدمة من لجن
  المادة السادسة وبالتشاور مع لجنة المشروع، تقوم الوكالة بما يلي:

  تضع سنوياً جدوالً زمنياً لألعمال واألساليب المتعلّقة بتنفيذ المشروع التعاوني؛  (أ)

ع بين الحكومات المشاركة  (ب) رة  ُتوزِّ ا للفق ة وفق رة  ٣المساھمات المقّدم ادة الخامسة والفق من الم
  من المادة الثامنة؛ ١

روع   (ج) زاء المش ذ أج أن تنفي اركة بش ات المش مھا الحكوم دِّ ي تق نوية الت ارير الس ي التق ر ف تنظ
  من المادة الخامسة؛ ٢التعاوني المسندة إليھا عمال بالفقرة 

اعد  (ھـ) أن  تس ارير بش ع التق ر وتوزي ع ونش ي جم ات وف ادل المعلوم ي تب اركة ف ات المش الحكوم
  المشروع التعاوني، حسب االقتضاء؛

  تقّدم الدعم العلمي واإلداري الجتماعات لجنة المشروع.  (و)

الفقرة   -٤ اركة عمال ب ات المش ن الحكوم ة م ارير المقدم ى التق تناداً إل اور ٢اس ة وبالتش ادة الخامس ن الم  م
معھا، ُتِعدُّ الوكالة سنوياً تقريراً شامالً بشأن األنشطة المضطلع بھا بموجب ھذا االتفاق، مع اإلشارة بشكل خاص 

  إلى تنفيذ المشاريع التعاونية التي أنشئت وفقاً للمادة الثالثة، وُتقّدمه إلى اجتماع الممثلين.

  
  المادة الثامنة

الممثلين، أن تدعو أي دولة عضو في الوكالة غير الحكومات المشاركة، يجوز للوكالة، بموافقة اجتماع   -١
أو أي منظمة من المنظمات الدولية المعنية، أو أي ھيئات أخرى ذات صلة، إلى المساھمة مالياً أو بشكل آخر، أو 

بأي مساھمات ، في مشروع تعاوني أو أنشطة تعاونية أخرى. وُتحيط الوكالُة الحكومات المشاركة علماً المشاركة
  أو مشاركة من ھذا القبيل.
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الفقرة   -٢ ة عمالً ب رة  ٣تتولّى الوكالة إدارة شؤون المساھمات المقّدم ادة الخامسة والفق ذه  ١من الم من ھ
ة بسجالت  ة. وتحتفظ الوكال ة األخرى المنطبق المادة ألغراض ھذا االتفاق، وفقاً لالئحتھا المالية وقواعدھا المالي

  فيما يتعلّق بكل مساھمة من ھذا القبيل. وحسابات منفصلة

  
  المادة التاسعة

ايير   -١ ق مع تّم، حسب االقتضاء، تطبي ة، أن ي ا المنطبق ا ولوائحھ اً لقوانينھ ة طرف، وفق تضمن كل حكوم
ك  ذ ذل د تنفي اوني، عن ادية في مجال األمن ذات الصلة بمشروع تع ا اإلرش ة ووثائقھ األمان الصادرة عن الوكال

  المشروع.

لمية،   -٢ اق إالّ لألغراض الس ذا االتف ا بموجب ھ تتعھَّد كل حكومة طرف بعدم استخدام أي مساعدة تقّدم لھ
  وفقاً للنظام األساسي للوكالة.

من المادة الخامسة  ٣ال تتحّمل الوكالة أو أّي حكومة أو منظمة دولية معنية تقدم مساھمات عمال بالفقرة   -٣
رة  ة ١أو الفق ادة الثامن ا،  من الم ة، عن طريقھ م بمطالب دَّ ات المشاركة أو أي شخص يتق المسؤولية إزاء الحكوم

  بتنفيذ مشروع تعاوني ما تنفيذاً مأموناً.

  
  المادة العاشرة

اذ   -١ ا، اتخ ا بينھم اور فيم اء وبالتش ب االقتض ة، حس اق وللوكال ذا االتف ي ھ رف ف ة ط وز ألي حكوم يج
ة في المجاالت المشمولة ترتيبات تعاونية مع المنظمات الدولية الم عنية من أجل ترويج وتنمية المشاريع التعاوني

  ا االتفاق. ذبھ

اد فرص   -٢ ى إيج ك، أن تسعى إل ين ذل اع الممثل ا اجتم ل لھ ا خوَّ يجوز للھيئات األخرى ذات الصلة، إذا م
أن ال اوض بش رى، وأن تتف ة أخ ات مانح ل جھ ن قب ة م ة الُممّول طة التعاوني ي األنش اركة ف اص للمش ل الخ تموي

  بالمشاريع التعاونية وأن تؤّمنه.

  
  المادة الحادية عشرة

ة  ة، بغي ُيسّوى أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلّق بتفسير أو تطبيق ھذا االتفاق من خالل مشاورات بين األطراف المعني
  جانب األطراف.تسوية النزاع من خالل التفاوض أو بأّي وسيلة سلمية أخرى لتسوية النزاعات تكون مقبولة من 

  
  المادة الثانية عشرة

ام   -١ ي لع اوني اإلقليم اق التع ي االتف اً ف ة أصبحت طرف ي الوكال ة عضو ف وز ألّي دول ي  ١٩٨٧يج أو ف
ر  ك عب اق وذل ذا االتف اً في ھ اق، أن تصبح طرف ذا االتف التمديد األول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس لھ

  لمدير العام للوكالة الذي يكون وديعاً لالتفاق (يشار إليه فيما يلي بـ"الوديع"). إرسال إشعار بالقبول إلى ا
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يط   -٢ يا أو المح وب شرق آس يا، أو جن يا، أو شرق آس وب آس ن جن ة م ي الوكال ة عضو ف يجوز ألي دول
اع ا ة اجتم د موافق ك بع اق وذل ول باالتف داع صك قب ين الھادئ أن تصبح طرفاً في ھذا االتفاق عن طريق إي لممثل

  على قبولھا.

  
  المادة الثالثة عشرة

ادة  -١ اً للم القبول وفق اني ب ة اإلشعار الث ام للوكال دير الع ي الم د تلّق اذ عن ز النف اق حي ذا االتف ة  يدخل ھ الثاني
ام  اوني اإلقليمي لع اق التع ل انقضاء االتف بصيغته  ١٩٨٧عشرة. وفي حال تلّقى المدير العام للوكالة اإلشعار قب

ذا الُممدَّ  ل ھ ي تقب ى الحكومات الت دة، يدخل ھذا االتفاق حيز النفاذ في تاريخ انقضاء االتفاق المذكور. وبالنسبة إل
  االتفاق بعد ذلك، يدخل االتفاق حيز النفاذ في التاريخ الذي يتلّقى فيه المدير العام للوكالة اإلشعار بھذا القبول.

  يكون ھذا االتفاق غير محدود المدة.  -٢

ام ُتع  -٣ اوني اإلقليمي لع اق التع ي أُنشئت بموجب االتف ة الت دة  ١٩٨٧تبر المشاريع التعاوني دَّ بصيغته الُمم
  والتي يجري تنفيذھا اعتباراً من تاريخ دخول ھذا االتفاق حيز النفاذ، مشاريع تعاونية بموجب ھذا االتفاق.

  
  المادة الرابعة عشرة

ديالً ع  -١ رح تع ة طرف أن تقت وز ألي حكوم الل يج ة خ ديالت المقترح ي التع ر ف اق. وُينَظ ذا االتف ى ھ ل
  اجتماع الممثلين. 

ى الحكومات   -٢ راح إل ور بإرسال االقت ى الف وم عل ذي يق ع ال ى الودي م نص أّي تعديل مقترح وأسبابه إل ُيقدَّ
ديل ا ه في التع ُينَظر خالل وم األطراف قبل تسعين يوماً على األقل من موعد اجتماع الممثلين الذي س رح. ويق لمقت

  الوديع بتعميم أّي تعليقات َتِرد بشأن ھذا االقتراح على الحكومات األطراف. 

  ال يجوز اعتماد أّي تعديل إال بتوافق اآلراء.   -٣

  
  المادة الخامسة عشرة

  يجوز ألي حكومة طرف أن تنسحب من ھذه االتفاقية عبر توجيه إشعار خطي باالنسحاب إلى الوديع.   -١

تم  يبدأ  -٢ نفاذ االنسحاب بعد سنة واحدة من تاريخ استالم الوديع اإلشعار الخطي، أو في تاريخ الحق آخر ي
  تحديده في اإلشعار المذكور. 

  
ر في أوالنباتار في   ، باللغة اإلنكليزية.٢٠١٦أيار/مايو  ١٨ُحرِّ

 




