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نصُّ االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية 

 ٢٠١٧والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين لعام 
 (اتفاق عراسيا)

 

  

مستنسخاً طيّه لِعلم جميع الدول األعضاء في الوكالة االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا يَِرُد  -١
بتمبر  ١٩للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين الذي تمَّ اعتماده في فيينا في  أيلول/س

 ).٢٠١٧(اتفاق عراسيا لعام  ٢٠١٧

يا ل -٢ يحلُّ اتفاق عراس يا ٢٠١٧عام وس ، عند بدء نفاذه، محلَّ االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آس
ا في  د في فيين ذي اعتُم ا النوويين، ال ال العلم والتكنولوجي ب في مج دري ة والت ه  ١٢للبحث والتنمي حزيران/يوني

عام  ٢٠٠٢ يا ل فاق عراس مديده٢٠٠٢(ات يغته التي جرى ت عامين  )، بص ها في ال قة  ٢٠١٤و ٢٠٠٨ب (الوثي
INFCIRC/613/Add.1(.وسيكون غير محدود المّدة ،  

عند استالم  ٢٠١٧من المادة الثانية عشرة من هذا االتفاق، "يبدأ نفاذ اتفاق عراسيا لعام  ١وعمالً بالفقرة  -٣
دية عشرة. المدير العام للوكالة بالغات الموافقة من ثالث دول عربية آسيوية أعضاء في الوكالة، وفقاً للمادة الحا

يا لعام  ، بصيغته ٢٠٠٢وفي حال استالم المدير العام للوكالة لهذه البالغات قبل تاريخ انتهاء سريان اتفاق عراس
ريان االتفاق المذكور ٢٠١٤و ٢٠٠٨التي جرى تمديده بها في العامين  ، يبدأ نفاذ هذا االتفاق في تاريخ انتهاء س

اء في الوكالة التي تبلغ بقبولها بعد ذلك، . وفيما يتعلق بالد٢٠٢٠تموز/يوليه  ٢٨في  يوية األعض ول العربية اآلس
  يدخل هذا االتفاق حيّز النفاذ بالنسبة لها في تاريخ استالم المدير العام للوكالة لمثل هذا البالغ". 

يه  ٧وبحلول   -٧ ورية، ٢٠١٩تموز/يول مدير العام بالغات الموافقة من الجمهورية العربية الس ، تلقّى ال
، ٢٠٠٢ولة الكويت، والمملكة األردنية الهاشمية. وبما أن هذه البالغات وَرَدت قبل انقضاء اتفاق عراسيا لعام ود

يا لعام يا لعام  ٢٠١٧  فإنَّ اتفاق عراس ريان اتفاق عراس في  ، أي٢٠٠٢يدخل حيز النفاذ في تاريخ انتهاء س
.٢٠٢٠تموز/يوليه  ٢٨
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  اتفاق تعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب
  في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين

  )(ARASIA)عراسيا اتفاق (

  

الدول األطراف في هذا االتفاق (التي ستدعى فيما يلي "الدول األطراف") تسلم بأن في برامجها الوطنية لما كانت 
تخدام  ترك يمكن أن يعزز التعاون المتبادل فيها اس لمية للطاقة الذرية مجاالت اهتمام مش المتعلقة بالتطبيقات الس

  مواردها المتاحة على نحو فعال وكفء؛ 

وص عليها في من وظائف اولما كان  تدعى فيما يلي "الوكالة")، المنص لوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي س
لمية وتنمية تلك الطاقة  تخدمة في أغراض س اعد بحوث الطاقة الذرية المس جع وتس ي، أن تش اس نظامها األس

 ً ً  وتطبيقها جع التعاون التقني فيماعمليا اء  ، وهي الوظيفة التي يمكن أن تؤديها الوكالة بأن تش بين دولها األعض
  وبأن تساعد تلك الدول في برامجها الوطنية المتعلقة بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية؛

طة التعاون التقني، ولما كانت  جع ويقوي أنش الدول األطراف ترغب في أن تعقد، تحت رعاية الوكالة، اتفاقا يش
آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا يطلق عليه "االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في 

  باسم "عراسيا".  النوويين"، ويعرف اختصاراً 

يا للبحث والتنمية  ولما كان هذا االتفاق يرمي إلى أن يحلَّ محلَّ االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آس
ار إليه فيما يلي  ٢٠٠٢حزيران/يونيه  ١٢عتُِمد في والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين الذي ا (يش

يا  ر الذي ، و٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٩وفي  ٢٠٠٨تموز/يوليه  ٢٩، والذي تم تمديده في )"٢٠٠٢"عراس من المقرَّ
   ؛٢٠٢٠تموز/يوليه  ٢٨أن ينتهي سريانه في 

  فقد اتفقت على ما يلي:

  

  األهداف المادة األولى: -ألف

بأن تشجع وتنسق، بالتعاون فيما بينها ومع الوكالة، أنشطة تعاونية تتعلق بالتدريب والبحث تعهد الدول األطراف ت
اتها الوطنية  س طة من خالل مؤس والتنمية والتطبيق في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين؛ وبأن تنفذ تلك األنش

  المختصة. 

  

  مجلس الممثلينالمادة الثانية:  -باء

ى  ىلديها تعين الدول األطراف ممثل  -١ عراسيا. ويشكل هؤالء الممثلون "مجلس ممثلي عراسيا"، وهو أعلـ
ً  هيئــــة مسؤولة في هذا االتفاق عن اتخاذ القرارات. ويجتمع مجلس ممثلي عراسيا   .مرة واحدة على األقل سنويا
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  عما يلي: يكون المجلس المذكور مسؤوالً   -٢

 عراسيا؛اخلي الخاص بتنفيذ اتفاق وضع النظام الد  -أ 
 مبادئه التوجيهية واستراتيجياته؛و وضع سياسات اتفاق عراسيا  -ب 
 دراسة المشاريع التعاونية التي تقترحها الدول األطراف واعتمادها؛   -ج 
 ذا االتفاق وتقييم تلك العملية؛ استعراض عملية تنفيذ المشاريع التعاونية المعتمدة وفقا له  -د 
روط التي يجوز   -هـ  ت طرفا في هذا االتفاق أو لمنظمة إقليمية أو تحديد الش بموجبها لدولة ليس

 الئمة أن تشارك في مشروع تعاوني؛دولية م
اريع تعاونية تخدم أغراض هذا   -و  يق مش ائل أخرى تتعلق أو ترتبط بتعزيز وتنس ة أي مس دراس

  االتفاق المذكورة في المادة األولى.

  

  المشاريع التعاونيةالمادة الثالثة:  -جيم

١-   ً ً  يجوز ألي دولة طرف أن تقدم اقتراحا الذي يبادر  بشأن مشروع تعاوني إلى مجلس ممثلي عراسيا كتابيا
روع  وص، طبيعة المش ائر الدول األطراف. ويحدد االقتراح، على وجه الخص تالمه إياه بإبالغه إلى س عند اس

ائل تنفيذه. ويجوز للوكالة، بناء على طلب اعد في إعداد  التعاوني المقترح وأهدافه ووس الدولة الطرف، أن تس
  اقتراح المشروع التعاوني.

ى الفقرة   -٢ روعا تعاونيا بمقتض يا، عند اعتماده مش (ج) من المادة الثانية، ما ٢يحدد مجلس ممثلي عراس
  يلي:

 طبيعة المشروع التعاوني وأهدافه؛  -أ  
 بحث والتنمية والتدريب ذا الصلة؛وبرنامج ال  -ب  
 ي ووسائل التحقق من بلوغ أهدافه؛تنفيذ المشروع التعاونووسائل   -ج  
  وما يقتضيه األمر من تفاصيل أخرى ذات صلة.  -د  

يا  -٣ ه عليها اتفاق عراس روع تعاوني، يعرض ً  اعتماد الوكالة ألي مش ا لدعمها إياه، يكون محكوما  التماس
  .INFCIRC/267بقواعد الوكالة وممارساتها وإجراءاتها؛ خاصة تلك المبينة في الوثيقة 

روع تعاوني اعتمدته الوكالة، وذلك عن   -٤ ارك في أي مش و في الوكالة أن تش يجوز ألي دولة طرف عض
  بمشاركتها فيه. طريق إبالغ الوكالة ومجلس ممثلي عراسيا

٥-   ً من المادة السادسة يجوز أن يبدأ تنفيذ أي مشروع تعاوني اعتمدته الوكالة بمقتضى  ١بأحكام الفقرة  رهنا
  من هذه المادة بعد تسلم الوكالة بالغ الموافقة على المشاركة في المشروع من جانب ثالث دول أطراف. ٣الفقرة 
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  تعاونيةالتزامات الدول المشاركة في مشاريع  المادة الرابعة: -دال

اركة")،   -١ تدعى فيما يلي "دولة مش اركة في مشروع تعاوني (وس ً تتعهد كل دولة طرف مش بقوانينها  رهنا
 ً روع التعاوني وفقا ند إليها من المش طر المس (ب) من المادة ٣للفقرة  ولوائحها وقدراتها المنطبقة، بتنفيذ الش

  بما يلي:الخامسة. وعلى كل دولة مشاركة أن تقوم، على وجه الخصوص، 

روع التعاوني من مرافق علمية وتقنية وموظفين علميين وتقنيين   -أ  أن توفر ما يلزم لتنفيذ المش
 ً   ؛ مجانا

ين   -ب  وأن تتخذ كل الخطوات المعقولة والمالئمة من أجل الموافقة على قبول العلميين أو المهندس
اركة األخرى أو ا ميهم الدول المش ميهم الوكالة للعمل في أو الخبراء التقنيين الذين تس لذين تس

  منشآت بعينها، أو للعمل في مرافق تسميها دول مشاركة بغرض تنفيذ المشروع التعاوني؛ 
ً   -ج    . وأن توفر ما يلزم من مرافق ومعدات ودراية تقنية خاضعة لواليتها مجانا

ً  راً تتعهد كل دولة مشاركة بأن تقدم للوكالة، من خالل مجلس ممثلي عراسيا، تقري  -٢ عن تنفيذ الشطر  سنويا
بة ألغراض هذا  روع التعاوني الذي اعتمدته الوكالة؛ بما في ذلك أي معلومات تراها مناس ند إليها من المش المس

  االتفاق. 

٣-   ً اركة، رهنا ً  تتعهد كل دولة مش ات المالية المناظرة، بأن تقدم  بقوانينها ولوائحها الوطنية ووفقا ص للمخص
اهمة مالية أو غير م روع التعاوني الذي اعتمدته الوكالة تنفيذاً مس ؛ وتبلغ الوكالة فعاالً  الية من أجل تنفيذ المش

  سنويا بأي مساهمة من هذا القبيل. 

يمتنع أي طرف مشارك، وأي موظف تولى هذا الطرف تسميته، عن إفشاء أي معلومات تتعلق بمشاريع   -٤
  دون موافقة سائر األطراف المشاركة.  عراسيا

  

  الفريق العامل التقني الخامسة: المادة -هاء

ً  تُعيِّن كل دولة مشاركة عضواً   -١ ً  ذا اختصاص تقني مناسب منسقا للمشروع المنفذ داخل أراضيها أو  وطنيا
  للمشروع الذي تشترك فيه. 

ار إليهم في الفقرة   -٢ قين الوطنيين المش روع فريق عامل تقني يتألف من المنس أ لكل مش من هذه  ١يُنش
 المادة. 

  تكمن وظائف الفريق العامل التقني فيما يلي:  -٣

ً  تحديد تفاصيل تنفيذ  -أ    ألهدافه؛  كل مشروع تعاوني وفقا
اء، ره  -ب  ب االقتض طر حس اركة وتعديل هذا الش ند إلى كل دولة مش يس طر الذي س ً وتحديد الش  نا

 بموافقة تلك الدولة؛
 اف على تنفيذ المشروع التعاوني؛ واإلشر  -ج 
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سيا  -د  شأن المشروع التعاوني الذي اعتمدته  وتقديم توصيات إلى مجلس ممثلي عرا وإلى الوكالة ب
  الوكالة، ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات. 

يجوز ألعضاء الفريق العامل التقني أن يتفقوا فيما بينهم على االجتماع كلما اقتضت الضرورة من أجل   -٤
يقا فعاال روع تنس يق عملية تنفيذ المش نوي للفريق العامل التقني تنس . ويجوز للوكالة أن تدعو إلى عقد اجتماع س

  من أجل استعراض التقدم المحرز في المشاريع التي اعتمدتها الوكالة. 

  

  دور الوكالة المادة السادسة: -واو

١-   ً ً  رهنا أة وفقا اريع تعاونية منش لهذا االتفاق، عن طريق  بتوافر الموارد تدعم الوكالة ما اعتمدته من مش
لة. وينطبق على أي دعم من هذا القبيل تقدمه الوكالة ما  اعدة التقنية والبرامج األخرى ذات الص برنامج المس

  الوكالة، من قواعد وممارسات وإجراءات. ينطبق على برنامج الوكالة للمساعدة التقنية، أو على سائر برامج 

  تقدم الوكالة دعما سكرتاريا للمشاريع التي اعتمدتها طبقا لقواعدها وممارساتها وإجراءاتها ذات الصلة.  -٢

  

  األحكام المالية المادة السابعة: -زاي

و خالف الدول األ  -١ يا، أن تدعو أي دولة عض طراف أو أي يجوز للوكالة، بموافقة مجلس ممثلي عراس
روع  اهمة مالية أو غير مالية لمش اعتمدته الوكالة أو إلى  تعاونيمنظمة إقليمية أو دولية مالئمة إلى تقديم مس

  المشاركة التقنية فيه. وتخطر الوكالة الدول المشاركة بأي مساهمة أو مشاركة من هذا القبيل. 

من المادة  ٣ة المساهمات المقدمة بمقتضى الفقرة تتولى الوكالة، بالتشاور مع مجلس ممثلي عراسيا، إدار  -٢
ً  ١الرابعة والفقرة  لالئحتها المالية وغيرها من القواعد المنطبقة.  من هذه المادة خدمة ألغراض هذا االتفاق، وفقا

  وتمسك الوكالة سجالت وحسابات مستقلة بشأن كل مساهمة من هذا القبيل. 

 

  لمياألمان والتطبيق السالمادة الثامنة:  -حاء

١-   ً لقوانينها ولوائحها المنطبقة، أن يجري أثناء تنفيذ المشروع التعاوني تطبيق  تكفل كل دولة مشاركة، وفقا
  ما حددته الوكالة في مجال األمان من معايير وتدابير ذات صلة بهذا المشروع. 

لمية،   -٢ اعدة مقدمة إليها بموجب هذا االتفاق إال في أغراض س تخدم أي مس تتعهد كل دولة طرف بأال تس
 ً   لنظام الوكالة األساسي.  وفقا
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  إخالء المسؤولية المادة التاسعة: -طاء

 ً ابعة أو من المادة الر ٣للفقرة  ال تكون الوكالة وال أي دولة أو منظمة إقليمية أو دولية مالئمة، تقدم مساهمات وفقا
من المادة السابعة، مسؤولة عن تنفيذ أي مشروع تعاوني بأمان إزاء الدول المشاركة أو إزاء أي شخص  ١الفقرة 

 يطالب بتعويض من خالل تلك الدول. 

  

  النزاعات المادة العاشرة: -ءيا

فاوض أو بأي وسيلة يسوى أي نزاع ينشأ حول تفسير هذا االتفاق أو تطبيقه بالتشاور بين األطراف المعنية أو بالت
  سلمية أخرى لتسوية النزاعات تقبلها تلك األطراف. 

  

  العضويةالمادة الحادية عشرة:  -كاف

بح طرفا في هذا االتفاق عن طريق إبالغ مدير عام  و في الوكالة أن تص يوية عض يجوز ألي دولة عربية آس
  ات القبول التي يتسلمها. الوكالة بقبولها هذا االتفاق، ويخطر المدير العام كل دولة طرف ببالغ

  

  بدء النفاذ  المادة الثانية عشرة: -الم

يبدأ نفاذ هذا االتفاق عند استالم مدير عام الوكالة بالغات قبول من ثالث دول عربية آسيوية أعضاء في   -١
 ً تالم المدير العام للوكالة هذه البالغات قبل تاريخ  الوكالة، وفقا رة. وفي حال اس ريان للمادة الحادية عش انتهاء س

يا  يغته التي تم تمديدها في ٢٠٠٢اتفاق عراس ، يبدأ نفاذ هذا االتفاق في تاريخ انتهاء ٢٠١٤وفي  ٢٠٠٨، بص
ريان االتفاق المذكور  اء في الوكالة ٢٠٢٠تموز/يوليه  ٢٨في  أيس يوية أعض لت دول عربية آس . وإذا أرس

  تاريخ استالم المدير العام للوكالة بالغ قبولها. منتجاهها  ، يبدأ نفاذ هذا االتفاقبالغات قبولها بعد ذلك التاريخ

حب من هذا االتفاق   -٢ ال  عن طريقيجوز ألي دولة طرف أن تنس بالغ خطي إلى المدير العام إرس
ً هذا االنسحاب  ويصبحللوكالة.    تاريخ استالم المدير العام للوكالة للبالغ. منبعد ستة أشهر  ساريا

  

بتمبر  ١٩في فيينا في  تحرر ختين ٢٠١٧أيلول/س ليتين باللغتين العربية وا من نس ً كنإلأص ي  ليزية، علما بأن نص
  كلتا اللغتين متساويان في الحجية. 




