
 

 

INFCIRC/935 
 ۲۰۲۰ تشرین األول/أكتوبر ۲۱

 
 عامتوزیع 

 عربي
 نكلیزي إاألصل: 

 نشـرة إعالمیــة

 
 

نص االتفاق التعاوني اإلقلیمي األفریقي للبحث والتنمیة والتدریب في 
 مجال العلم والتكنولوجیا النوویین (اتفاق أفرا)

 

 
 
ــاء في الوكالة نص االتفاق التعاوني اإلقلیمي األفریقي للبحث   -۱ ــخاً طیَّھ لِعلم جمیع األعضــ ــتنســ یَِرُد مســ

ا في  د في فییـن ذي اعتُمـِ ا النوویین النوویین اـل ال العلم والتكنولوجـی درـیب في مـج ة والـت أیلول/ســـــبتمبر   ۲۰والتنمـی
 ("اتفاق أفرا المنقَّح"). ۲۰۱۹

اق أفرا المنقَّ  -۲ ل اتـف ال ویـح ب في مـج درـی ة والـت اوني اإلقلیمي األفریقي للبـحث والتنمـی اق التـع لَّ االتـف ح مـح
ــان/أبریل  ٤، الذي دخل حیز النفاذ في ۱")۱۹۹۰العلم والتكنولوجیا النوویین ("اتفاق أفرا لعام  لفترة   ۱۹۹۰نیســ

ــنوات، والذي من المتوقع، عقب تمدیده لفترات إضــافیة مدة كل واحدة منھا خمس ـسـ  نوات، أن ینقضــي  خمس س
 . ویظلُّ اتفاق أفرا المنقَّح ساري المفعول إلى أجل غیر مسمى.۲۰۲۰نیسان/أبریل  ۳أجلھ في 

ــرة من االتفاق، "یبدأ نفاذ اتفاق أفرا المنقَّح فور تلقي المدیر العام   ۱وعمالً بالفقرة  -۳ من المادة الرابعة عش
لى اإلقلیم األفریقي وفقاً للمادة الثالثة عشــرة. ولكن في حال  للوكالة بالغات القبول من ثالث دول أعضــاء تنتمي إ

، بالصــیغة التي جرى تمدیده بھا، فســوف یبدأ  ۱۹۹۰وردت مثل ھذه البالغات قبل انقضــاء أجل اتفاق أفرا لعام 
 .۲۰۲۰نیسان/أبریل  ٤نفاذ ھذا االتفاق، بعد انقضاء أجل االتفاق المذكور، في 

ارس  ۲٦وبحلول  -٤ ات القبول من ، تلقَّ ۲۰۲۰آذار/ـم ام بالـغ دیر الـع ة ى الـم داجمھورـی ة  ، وأوغـن الجمھورـی
ة ة الشـــــعبـی دیمقراطـی ة اـل ا، والجزائرـی اـن ة ـغ اق أفرا  جمھورـی ــاء اتـف ل انقضـــ ات وَرَدت قـب ذه البالـغ ا أنَّ ـھ . وبـم

ء ســـریان اتفاق أفرا  ، بالصـــیغة التي جرى تمدیده بھا، فإنَّ اتفاق أفرا المنقَّح یبدأ نفاذه في تاریخ انتھا۱۹۹۰ لعام 
  .۲۰۲۰نیسان/أبریل  ٤، أي في ۱۹۹۰لعام 
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 االتفاق التعاوني اإلقلیمي األفریقي  
 والتدریب   للبحث والتنمیة

 في مجال العلم والتكنولوجیا النوویین 
 

 
ــ"الحكومات األطراف") تُقرُّ بأنھ ثمة، في لما كانت   ار إلیھا فیما یلي بــــ الحكومات األطراف في ھذا االتفاق (یـُش

ج الـستخدام   إطار برامجھا الوطنیة للطاقة الذریة، مجاالت ذات اھتمام مـشترك یمكن فیھا للتعاون المتبادل أن یرِوّ
 الموارد المتاحة بكفاءة أكبر؛

ع وتساعد البحث  إحدى وظائف الوكولما كانت   الة الدولیة للطاقة الذریة (یُشار إلیھا فیما یلي بــ"الوكالة") أن تشِجّ
في مجال الطاقة الذریة وتطویرھا وتطبیقھا العملي ألغراض االســـتخدامات الســـلمیة، التي یمكن تحقیقھا بزیادة  

 اقة الذریة؛التعاون فیما بین دولھا األعضاء وبمساعدة ھذه الدول في برامجھا الوطنیة للط

  الحكومات األطراف، ومن أجل تـشجیع مثل ھذه األنـشطة التعاونیة، قد اعتمدت، تحت رعایة الوكالة،ولما كانت  
االتفاق التعاوني اإلقلیمي األفریقي للبحث والتنمیة والتدریب في مجال العلم والتكنولوجیا النوویین الذي دخل حیز  

 ؛")۱۹۹۰لیھ فیما یلي بـ "اتفاق أفرا لعام (یُشار إ ۱۹۹۰نیسان/أبریل  ٤النفاذ في 

، وفقاً للمادة الرابعة عشــرة من ھذا االتفاق، قد ظلَّ نافذاً لمدة خمس ســنوات من ۱۹۹۰اتفاق أفرا لعام ولما كان  
ــاء أجلھ في  ــافیة طوُل كٍلّ منھا خمس ســــنوات، ومن المقرر انقضــ تاریخ بدء نفاذه ثم جرى تمدیده لفترات إضــ

 ؛۲۰۲۰ نیسان/أبریل ۳

الحكومات األطراف ترغب في زیادة التشــــجیع على التعاون المتبادل فیما بینھا بأن یحلَّ ھذا االتفاق  ولما كانت  
ة   ۱۹۹۰مـحل اتـفاق أفرا لـعام  ــاً "االتـفاق التـعاوني اإلقلیمي األفریقي للبـحث والتنمـی واـلذي ســـــیُطلق علـیھ أیضـــ

 والذي سیظل نافذاً ألجل غیر مسمى؛والتدریب في مجال العلم والتكنولوجیا النوویین" 
 

 ، فقد اتفقت على ما یلي:لذا وبناًء على ذلك
 

 المادة األولى
 

تتعھد الحكومات األطراف، بالتعاون بعضـھا مع بعض ومع الوكالة، بترویج وتنسـیق البحث التعاوني، ومشـاریع 
 مؤسساتھا الوطنیة المناسبة.التنمیة والتدریب في مجال العلم والتكنولوجیا النوویین من خالل 

 
 المادة الثانیة

 
تعقد الوكالة حسب االقتضاء، وعلى األقل مرة واحدة كل عام، في مقر الوكالة الرئیسي، اجتماعاً لممثلي  -۱

 الحكومات األطراف (یُشار إلیھ فیما یلي بـ"اجتماع الممثلین").

ل الجتماع الممثلین الصالحیات التالیة:و -۲  تخوَّ

 تحدید برنامج لألنشطة وتحدید أولویاتھا؛ -أ



 ۲الصفحة  

 النظر في األنشطة التعاونیة المقترحة من الدول األطراف في ھذا االتفاق والموافقة علیھا؛ -ب

 من المادة الثالثة؛ ۲استعراض تنفیذ المشاریع التعاونیة التي أُنشئت وفقاً للفقرة  -ج

 (ھـ) من المادة السابعة؛۳عمالً بالفقرة النظر في التقریر السنوي المقدَّم من الوكالة  -د

ــت طرفاً في ھذا االتفاق أو منظمة إقلیمیة أو   -ھـ ــروط التي یجوز بموجبھا لدولة لیس تحدید الش
 دولیة مناسبة أن تشارك في أحد المشاریع التعاونیة؛

اریع تعاونیة ألغراض ھذا   -و یق مـش ائل أخرى تتعلق أو ترتبط بترویج وتنـس النظر في أي مـس
 االتفاق، على النحو المبین في المادة األولى.

 
 المادة الثالثة

 
یجوز ألي حكومة طرف أن تقدم اقتراحاً خطیاً بشــأن مشــروع تعاوني إلى الوكالة، التي تقوم عند تلقي   -۱

د االقتراح، على وجھ الخصوص، طابع  ھذا االقتراح، بإخطار الحكومات األطراف األخرى بشأنھ. ُویحّدِ
المشــروع التعاوني المقترح وأھدافھ ووســائل تنفیذه. ویجوز للوكالة، بناء على طلب من حكومة طرف،  

 أن تساعد في إعداد اقتراح بشأن مشروع تعاوني.
 
د اجتماع الممثلین ما یلي:۲وعند الموافقة على مشروع تعاوني عمالً بالفقرة  -۲  (ب) من المادة الثانیة، یُحدِّ

 المشروع التعاوني وأھدافھ؛طابع  -أ

 برنامج البحث والتطویر والتدریب ذي الصلة؛ -ب

 وسائل تنفیذ المشروع التعاوني والتحقق من التقدُّم المحَرز فیما یتعلق بأھداف المشروع؛ -ج

 التفاصیل األخرى ذات الصلة حسبما یراه مناسباً. -د

 المادة الرابعة
 

تـشارك في مـشروع تعاوني أنـشئ وفقاً للمادة الثالثة، وذلك عن طریق إرـسال  یجوز ألي حكومة طرف أن  -۱
 إخطاٍر بالمشاركة إلى الوكالة، التي تُخِطر الحكومات األطراف األخرى بھذه المشاركة.

 
ــئ وفقاً للمادة الثالثة بعد   ۲ورھناً بالفقرة  -۲ ــروع تعاوني أنش ــابعة، یجوز أن یبدأ تنفیذ كل مش من المادة الس

 قي الوكالة اإلخطار الثالث بالمشاركة في المشروع التعاوني.تل
 

 المادة الخامسة
 

تقوم كل حكومة تُشـــارك في مشـــروع تعاوني وفقاً للمادة الرابعة (یشـــار إلیھا فیما یلي بــــــــ "الحكومة   -۱



 ۳  الصفحة

 

وع  المشـــــارـكة")، رھـناً بقوانینـھا ولوائحـھا التنظیمـیة المنطبـقة، بتنفـیذ الجزء المســــــند إلیـھا من المشـــــر
ــاركة بما ۳التعاوني وفقا للفقرة  ــة. وعلى وجھ الخصــوص، تقوم كل حكومة مش ــادس (ب) من المادة الس

 یلي:

 إتاحة ما یلزم من مرافق علمیة وتقنیة ومن عاملین لتنفیذ المشروع التعاوني؛ ‘۱’

ــین أو  ‘۲’ ــبة لقبول العلماء أو المھندسـ الخبراء التقنیین  اتخاذ جمیع الخطوات المعقولة والمناسـ
الذین تعینھم الحكومات المشــاركة األخرى أو الوكالة من أجل العمل في المنشــآت المحدَّدة،  
دھا   ــآت التي تُحدِّ ــین أو الخبراء التقنیین من أجل العمل في المنش ولتعیین العلماء أو المھندس

 الحكومات المشاركة األخرى لغرض تنفیذ المشروع التعاوني.
 
ل حكومة مـشاركة إلى الوكالة تقریراً ـسنویاً بـشأن تنفیذ الجزء المـسند إلیھا من المـشروع التعاوني،  وتقِدّم ك -۲

 بما في ذلك أي معلومات تراھا مناسبة ألغراض ھذا االتفاق.
 
ــة بـھا،   -۳ ــارـكة، رھـناً بقوانینـھا ولوائحـھا المحلـیة ووفـقاً العتـمادات المیزانـیة الـخاصــ وتـقِدّم ـكل حكوـمة مشــ

مالیة أو تســاھم بشــكل آخر في تنفیذ المشــروع التعاوني تنفیذاً فعّاالً وتُخطر الحكومة المشــاركة  مســاھمة 
 الوكالةَ سنویاً بشأن أي مساھمة من ھذا القبیل.

 
 المادة السادسة

 
ــق وطني مكلَّف  -۱ ــبة كمنس ــتوى یتمتع بالكفاءة التقنیة المناس ــؤوالً رفیع المس ــاركة مس تعیِّن كل حكومة مش

 ولیة عن المشاریع التي تنشأ داخل أراضیھا أو التي تشارك الحكومة فیھا.بالمسؤ
 
 من ھذه المادة. ۱ویُشكَّل فریق عامل تقني یتألَّف من المنسقین الوطنیین المشار إلیھم في الفقرة  -۲
 
 والوظائف التي یضطلع بھا الفریق العامل التقني ھي: -۳

 تعاوني وفقاً ألھدافھ؛تحدید تفاصیل تنفیذ كل مشروع  -أ

إنشـاء جزء المشـروع التعاوني الذي سـیُسـنَد إلى كل حكومة مشـاركة، وتعدیل ذلك الجزء،   -ب
 حسب االقتضاء، رھناً بموافقة تلك الحكومة؛

 اإلشراف على تنفیذ المشروع التعاوني؛ -ج

بالمشـــروع التعاوني، وإبقاء  تقدیم توصـــیات إلى اجتماع الممثلین وإلى الوكالة فیما یتعلق  -د
 عملیة تنفیذ ھذه التوصیات قید االستعراض.

 
 وتعقد الوكالة اجتماع الفریق العامل التقني حسب االقتضاء، وعلى األقل مرة واحدة كل عام. -٤



 ٤الصفحة  

 المادة السابعة
 

 تضطلع الوكالة بمھام األمانة وفق ما یقتضیھ ھذا االتفاق. -۱
 

بموجب ھذا االتفاق وذلك عبر   الموارد، تسعى الوكالة إلى دعم المشاریع التعاونیة التي تنشأورھناً بتوافر  -۲
توفیر المـساعدة التقنیة ومن خالل برامجھا األخرى. وتنطبق المبادئ والقواعد واإلجراءات المنطبقة على 

اء، على أي دعم من برامج الوكالة الخاصــة بتقدیم المســاعدة التقنیة أو برامجھا األخرى، حســب االقتـضـ 
 ھذا النوع تقدمھ الوكالة.

 
(د) من المادة السادسة، تقوم الوكالة ۳وبناًء على التوصیات التي یقدمھا الفریق العامل التقني عمالً بالفقرة  -۳

 بما یلي:
 

 تضع سنویاً جدوالً زمنیاً لألعمال واألسالیب المتعلقة بتنفیذ المشروع التعاوني؛ -أ

ع فیما -ب بین المشــاریع التعاونیة والحكومات المشــاركة المســاھمات المقدَّمة وفقا للفقرة   تُوّزِ
 من المادة الثامنة؛ ۱من المادة الخامسة والفقرة  ۳

م للحكومات المشـاركة المسـاعدة في تبادل المعلومات وفي جمع ونشـر وتوزیع التقاریر   -ج تقدِّ
 بشأن المشروع التعاوني، حسب االقتضاء؛

 ماً علمیاً وإداریاً الجتماعات الفریق العامل التقني؛تقدم دع -د

تُِعدُّ ـسنویاً تقریراً ـشامالً عن األنـشطة المنفذة بموجب ھذا االتفاق، مع اإلـشارة بـشكل خاص   -ھـ
ـــئت وفـقاً للـمادة الـثالـثة، وتـقِدّم التقریر إلى اجتـماع   ــاریع التـعاونـیة التي أُنشــ إلى تنفـیذ المشــ

 الممثلین.
 

 المادة الثامنة
 

یجوز للوكالة، بموافقة اجتماع الممثلین، أن تدعو أي دولة عضـو غیر الحكومات المشـاركة أو المنظمات   -۱
ــاركة فیھ.  ــكل آخر في مشـــروع تعاوني، أو المشـ ــاھمة مالیاً أو بشـ اإلقلیمیة أو الدولیة المعنیة، إلى المسـ

 مات أو مشاركة من ھذا القبیل.وتُحیط الوكالةُ الحكومات المشاركة علماً بأي مساھ
 

من المادة   ۳وتتولى الوكالة، بالتـشاور مع اجتماع الممثلین، إدارة ـشؤون المـساھمات المقدمة عمالً بالفقرة  -۲
ــة والفقرة  من ـھذه الـمادة ألغراض ـھذا االتـفاق، وفـقاً لالئحتـھا الـمالـیة وقواـعدـھا الـمالـیة األخرى   ۱الـخامســ

 بسجالت وحسابات منفصلة فیما یتعلق بكل مساھمة من ھذا القبیل. المنطبقة. وتحتفظ الوكالة
  



 ٥  الصفحة

 

 المادة التاسعة
 
ــادرة عن  -۱ تكفل كل حكومة طرف، وفقاً لقوانینھا ولوائحھا المنطبقة، أن تُطبَّق معاییر وتدابیر األمان الصــ

 الوكالة ذات الصلة بالمشروع التعاوني المعني عند تنفیذ ذلك المشروع؛
 
وتتعھَّد كل حكومة طرف بأال تُســـتَخدم أي مســـاعدة تقدَّم لھا بموجب ھذا االتفاق إال لألغراض الســـلمیة،   -۲

 وفقاً للنظام األساسي للوكالة.

 المادة العاشرة
 

الفقرة  ــاھـمات عمالً ـب ِدّم مســـ ة تـق ة معنـی ة أو دولـی ة إقلیمـی ة أو أي حكوـمة أو منظـم اـل ادة   ۳ال تتحـمل الوـك من الـم
ة أو الفقرة  اركة أو أي ـشخص یُطالب، عن طریقھا،   ۱الخامـس ؤولیة إزاء الحكومات المـش من المادة الثامنة المـس

 بتنفیذ مشروع تعاوني ما تنفیذاً مأموناً.
 

 المادة الحادیة عشرة
 

تعاونیة  یجوز ألي حكومة طرف في ھذا االتفاق وللوكالة، حـسب االقتضـاء وبالتـشاور فیما بینھما، اتخاذ ترتیبات 
مع المنظمات اإلقلیمیة أو الدولیة المعنیة من أجل ترویج وتطویر المشـــاریع التعاونیة في المجاالت التي یشـــملھا  

 ھذا االتفاق.
 

 المادة الثانیة عشرة
 

اورات بین األطراف المعنیة، بغیة  یر أو تطبیق ھذا االتفاق من خالل مـش أ فیما یتعلق بتفـس وى أي نزاع قد ینـش یـُس
 النزاع من خالل التفاوض أو بأي وسیلة سلمیة أخرى لتسویة النزاعات تكون مقبولة من جانب األطراف.تسویة 

 
 المادة الثالثة عشرة

 
یجوز ألي دولة عضـــو في الوكالة في المنطقة اإلفریقیة وفقاً للنظام األســـاســـي للوكالة أن تصـــبح طرفاً في ھذا  

بقبولھا ھذا االتفاق، ویخطر المدیر العام كلَّ حكومة طرف بحاالت   االتـفاق عن طریق إخـطار المدیر العام للوكالة
 القبول التي یتلقاھا.

 
 المادة الرابعة عشرة

 
یدخل ھذا االتفاق حیز النفاذ عندما یتلقى المدیر العام للوكالة إخطاراً بالقبول من ثالث دول أعـضاء تنتمي   -۱

ــاء أجل  إلى المنطقة اإلفریقیة وفقاً للمادة  ــرة. ولكن في حال وردَ مثل ھذا اإلخطار قبل انقضــ الثالثة عشــ
، بصـیغتھ التي جرى تمدیده بھا، فسـوف یدخل ھذا االتفاق حیز النفاذ، بعد انقضـاء  ۱۹۹۰اتفاق أفرا لعام 

 .۲۰۲۰نیسان/أبریل  ٤أجل االتفاق المذكور، في 
 



 ٦الصفحة  

یھ إخطار كتابي إلى المدیر العام للوكالة. ویجوز ألي حكومة طرف أن تنســـحب من ھذا االتفاق عبر توج -۲
 ویصبح ھذا االنسحاب ساریاً بعد ستة أشھر من تاریخ تلقي المدیر العام للوكالة اإلخطار.

 
ر في فیینا، یوم   .۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۲۰ُحّرِ
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