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INFCIRC/816 
  المرفق

  اتفاق بين الوآالة الدولية للطاقة الذرية

  ورية باآستان اإلسالمية لتطبيق الضماناتوحكومة جمه

  بشأن توريد محطتين للقوى النووية

 من جمهورية الصين الشعبية
 

 

 

وحكومة جمهورية ") باآستان"يشار إليها فيما يلي بلفظة ( حكومة جمهورية باآستان اإلسالمية لما آانت 
شعبية     ي بلفظة           (الصين ال ا يل ا فيم شار إليه صين "ي دتا اتف   ") ال د عق سلمية       ق اون في مجال االستخدامات ال ًا للتع اق

ى      ") اتفاق التعاون"يشار إليه فيما يلي بعبارة     (للطاقة الذرية    صين إل ة من ال دات نووي ولتوريد مواد ومرافق ومع
 باآستان في إطار اتفاق التعاون؛

داد باآ                  ولما آانت   ى إم اون، عل اق التع ين    الصين قد وافقت، طبقًا لترتيب ُوِضع بموجب اتف ستان بمحطت
  لكل منهما؛) آهربائي( ميغاواط ٣٤٠للقوى النووية تعمالن بالماء الخفيف المضغوط بقدرة 

ة                ولما آانت   ة الذري ة للطاق ة الدولي ي بلفظة         ( باآستان قد طلبت من الوآال ا يل ا فيم شار إليه ة "ي ") الوآال
  لى المواد النووية المزَمع استخدامها فيها؛تطبيق الضمانات بشأن توريد الصين لمرافق المفاعل إلى باآستان، وع

 الوآالة مخوَّلة، بموجب نظامها األساسي، تطبيَق الضماناِت، في جملة أمور، بناًء على طلب               ولما آانت  
  طرف واحد أو عدة أطراف، على أي ترتيب ثنائي؛

 ٨ على ذلك الطلب في        قد وافق ") المجلس"يشار إليه فيما يلي بلفظة      ( مجلس محافظي الوآالة     ولما آان  
  ؛٢٠١١مارس /آذار

 :، فقد اتفقت باآستان والوآالة على ما يليلذا وبناًء عليه 

 

 



٢ 

 التعاريف

 -١ القسم

 : هذا االتفاقألغراض 

 .INFCIRC/66/Rev.2تعني وثيقة الوآالة " وثيقة الضمانات"  )أ(  

 ؛GC(V)/INF/39تعني المرفق بوثيقة الوآالة " وثيقة المفتشين"  )ب(  

 :يعني" المرفق"  )ج(  

رة         ا رئيسي ا نووي امرفق  ‘١’     ه في الفق ذلك مرفق          ٧٨ حسب تعريف ضمانات، وآ ة ال  ا من وثيق
  أو منشأة خزن منفصلة؛احرج

 أي مكان ُتستخدم فيه عادًة مواد نووية بمقادير تزيد على آيلوغرام فعـّال واحد؛  ‘٢’    

ة "  )د(   ادة النووي ادة مصدرية أو   " الم ة م ي أي ادة    تعن ي الم ا ف شطارية خاصة حسب تعريفه ادة ان م
 العشرين من النظام األساسي للوآالة؛

ق المفاعل"  )هـ(   ق المفاعل " مراف ي مراف اء ضغط (تعن ووي، ووع ى المفاعل الن ط عل صرة فق مقت
) المفاعل، وآلة تحميل وتفريغ وقود المفاعل، ونظام مبرِّد المفاعل، وقضبان التحكم في المفاعل

درة             الخاصة ب  اء الخفيف المضغوط، بق اواط   ٣٤٠مفاعلي اليورانيوم المثرى المشغَّلين بالم  ميغ
حسبما  (لكل منهما، المورَّّدين من الصين بموجب اتفاق التعاون، وأي مرفق مفاعل             ) آهربائي(

 ينتج عنها أو ينشأ عن استعمالها؛) هو مفصَّل آنفًا

استعمال أو أي تعديل للشكل أو الترآيب الفيزيائي أو     تعني أي   " منَتجة أو معاَلجة أو مستخَدمة    "  )و(  
 .الكيميائي، شامًال أي تغيير للتكوين النظيري للمادة النووية

 التعهدات من ِقبل باآستان والوآالة

  -٢القسم 

ز أي غرض                             ووي أو لتعزي صنيع أي سالح ن ستخدم لت ن ت ة ل ردات التالي تتعهد باآستان بأن أيًا من المف
 :أن هذه المفردات ستستخدم حصرًا ألغراض سلمية ولن ُتستخَدم لصنع أي جهاز متفجر نوويعسكري آخر وب

 أعاله؛) هـ(١مرافق المفاعل حسب تعريفها في القسم   )أ(  

ه في               )ب(   أية مادة نووية مورَّدة من الصين إلى باآستان الستخدامها في مرفق مفاعل حسب تعريف
 أعاله؛) هـ(١القسم 



٣ 

شطارية الخاصة، منَتجة أو معاَلجة                  أية مادة     )ج(   ادة االن نووية، بما في ذلك األجيال الالحقة من الم
سم             -أو باستخدام -أو مستخَدمة في     ه في الق أو -أعاله أو في      ) هـ (١ مرفق مفاعل حسب تعريف

  أية مفردة أخرى مشار إليها في هذا القسم؛-باستخدام

 .٦الجرد المشار إليها في القسم أية مفردة أخرى مطلوب إدراجها في قائمة   )د(  

  -٣القسم 

 بحيث ٢تتعهد الوآالة بتطبيق الضمانات، وفقًا ألحكام هذا االتفاق، على المفردات المشار إليها في القسم  
تكفل، قدر استطاعتها، أال ُتستخَدم أية مفردة من هذا القبيل لصنع أي سالح نووي أو لتعزيز أي غرض عسكري                   

 .ستخدام مثل هذه المفردات على األغراض السلمية وال ًتستخَدم لصنع أي جهاز متفجر نوويآخر وأن ُيقَصر ا

 -٤القسم 

 .تتعهد باآستان بالتعاون مع الوآالة في تطبيق الضمانات المنصوص عليها في هذا االتفاق 

 -٥القسم 

سم                    ه في الق ا تتخذ      ) هـ (١إذا آان لباآستان أن تشيِّد أو تشغِّل أي مرفق مفاعل، حسب تعريف أعاله، فإنه
 .ترتيبات إلخضاع مرفق المفاعل هذا لضمانات الوآالة قبل البدء في مثل هذا التشييد أو التشغيل

 وضع قائمة جرد وتعهُّدها

 -٦القسم 

 .تضع الوآالة وتتعهد قائمة جرد تنقسم إلى ثالثة أجزاء 

 :الجزء األساسي من قائمة الجرد يسرد ما يلي  )أ(  

 أعاله؛) هـ(١رفق مفاعل حسب تعريفه في القسم أي م  ‘١’    

ستان الستخدامها في مرافق المفاعل حسب                     ‘٢’     أية مادة نووية مورَّدة من الصين إلى باآ
 أعاله؛) هـ(١تعريفها في القسم 

أية مادة نووية، بما في ذلك األجيال الالحقة من المادة االنشطارية الخاصة، منَتجة أو                  ‘٣’    
سم  -أو باستخدام-تخَدمة في معاَلجة أو مس   ) هـ (١ مرافق المفاعل حسب تعريفها في الق
  أية مفردة أخرى مطلوب إدراجها في قائمة الجرد؛-أو باستخدام-أعاله أو في 

ادة       ) د(٢٦ أو   ٢٥أية مادة نووية يستعاض بها وفقًا للفقرة          ‘٤’     من وثيقة الضمانات عن الم
 ن قائمة الجرد؛النووية المسرودة في الجزء األساسي م

ه أو         )ب(   تخدامه أو معالجت ه أو اس اء احتوائ ق أثن رد أي مرف ة الج ن قائم ي م زء الفرع سرد الج ي
 تصنيعه ألية مادة نووية مشار إليها في الجزء األساسي من قائمة الجرد؛



٤ 

ي تُ                    )ج(   سَرد يسرد الجزء الخامل من قائمة الجرد أية مادة نووية وأية أجزاء من مرافق المفاعل الت
 :عادة في الجزء األساسي من قائمة الجرد لكنها غير مسرودة أليٍّ من األسباب التالية

رة             ‘١’     ة    ٢٣ أو   ٢٢ أو   ٢١أن المادة النووية معفاة من الضمانات وفقًا ألحكام الفق  من وثيق
 الضمانات؛

ام الفق               ‘٢’     ًا ألحك  من   ٢٥ أو   ٢٤رة  أو أن الضمانات المطبَّقة على المادة النووية معلَّقة وفق
 وثيقة الضمانات؛

سم            ‘٣’     ا في الق ) هـ (١أو أن الضمانات المطبَّقة على أجزاء مرافق المفاعل حسب تعريفه
 . من هذا االتفاق١٥أعاله معلَّقة وفقًا للقسم 

 -٧القسم 

ستان آل                     ى باآ ة الجرد إل ة من قائم سخة محدَّث ات أخرى            ١٢ترسل الوآالة ن ذلك في أي أوق  شهرًا وآ
ل            ى األق ل الموعد المحدد بأسبوعين عل ة قب ى الوآال ه إل غ     .تحددها باآستان في طلب تبلغ ة أن تبل ويجوز للوآال

المعلومات المتصلة بقائمة الجرد إلى الصين إذا طلبت الصين ذلك، وُترسل نسخة من أية معلومات مبلَّغة من هذا 
 .القبيل إلى باآستان

 اإلخطارات

 -٨القسم 

 :الوآالة بما يليتخطر باآستان  

مورَّد من ) أعاله) هـ(١حسب تعريفه في القسم     (أية معلومات تفيد بتلقِّي باآستان لمرفق مفاعل          )أ(  
ا في      (الصين، أو لمواد نووية مورَّدة من الصين الستخدامها في مرافق المفاعل               حسب تعريفه

 ؛)أعاله) هـ(١القسم 

شغيل أي       )ب(   شييد أو ت ستان بت ي باآ دء ف ن        والب شأ ع واد أو ين ك الم ن تل َتج م ل ُين ق مفاع مرف
 .استعمالها

ى                             ة إل واد النووي ًا من وصول مرفق المفاعل أو الم ين يوم وتقدَّم مثل هذه اإلخطارات في غضون ثالث
سم                     ه في الق شغيل مرفق مفاعل حسب تعريف ى        ) هـ (١باآستان، ومن البدء بتشييد أو ت ستان، عل أعاله داخل باآ

 .التوالي

 -٩القسم 

ُتخِطر باآستان الوآالة بواسطة تقارير وفقًا لوثيقة الضمانات، وبالترتيبات الفرعية المنصوص عليها في           
اق ‘ ٣’)أ(٦من االتفاق، بأية مادة نووية مشار إليها في القسم ) ب(١٩القسم  درج      .من االتف ارير، ت ي التق د تلقِّ وعن

تم        .ردالوآالة هذه المادة في الجزء األساسي من قائمة الج ادة، وي ذه الم ات ه وللوآالة أن تتحقق من حسابات آمي
 .إدخال التعديالت المالئمة في قائمة الجرد باالتفاق بين باآستان والوآالة



٥ 

 -١٠القسم 

سمين     ضى الق ة بمقت ارات المقدَّم دد اإلخط وين   ١٣و) أ(٨تح ب، التك در المناس ور، وبالق ة أم ي جمل ، ف
اريخ                    النووي والكيميائي، والشكل الفي    ن، وت ا أمك درة مرفق المفاعل حيثم وع وق ة، ون ادة النووي ة الم ائي وآمي زي

ع      .الشحن، وتاريخ االستالم، وهوية المرِسل والمرَسل إليه وأية معلومات أخرى ذات صلة ة مرفق يزَم وفي حال
ا                 ة معلوم ت أخرى ذات  إدراجه في الجزء الفرعي من قائمة الجرد، يتم اإلخطار عن نوع وقدرة ذلك المرفق وأي

 .صلة

 -١١القسم 

 .تبادر باآستان فورًا إلى إخطار الوآالة بأي مرفق مطلوب إدراجه في الجزء الفرعي من قائمة الجرد 

 -١٢القسم 

سم          ا في الق ل المشار إليه ات النق ة، في     .٨يجوز للصين أيضًا أن تقوم باإلخطار عن عملي وم الوآال وتق
سام         غضون ثالثين يومًا من تلقِّي إخطار      ستان بمقتضى األق ى    ٨ من باآ ستان           ١١ إل إبالغ باآ اق، ب ذا االتف  من ه

 .بأن المفردات التي يغطيها اإلخطار مدرجة في قائمة الجرد

 عمليات النقل

 -١٣القسم 

ة الجرد                      )أ(   تخطر باآستان الوآالة باعتزامها نقل أية مفردة مسرودة في الجزء األساسي من قائم
ق ى مرف اق إل ع ضمن نط وافي   واق رد، وت ة الج ي قائم د ف دَرج بع ر ُم ضائية وغي ا الق  واليته

الوآالة، قبل إتمام هذا النقل، بالمعلومات الضرورية لتمكينها من عقد الترتيبات الالزمة لتطبيق             
ل إال      .الضمانات على المفردات بعد نقلها إلى هذا المرفق ذا النق وم به ستان أن تق وال يجوز لباآ

 . قد أآدت أنها عقدت ترتيبات لتطبيق الضمانات بشأن المرفق المعنيبعد أن تكون الوآالة

تخطر باآستان الوآالة بأي نقل معتَزم ألية مفردة مسرودة في الجزء األساسي من قائمة الجرد                  )ب(  
ضائية       ستان الق ة باآ قٍّ ال يخضع لوالي ى متل ي        .إل صين الت ى ال ة إل ردات المنقول تثناء المف وباس

ود                    آانت الصين قد و    ة الوق دا حال ا ع ود، وفيم ستان بموجب الترتيب المعق ى باآ رَّدتها أصًال إل
ك                المستهلََك الناتج عن هذه المفر     ى ذل ردات عل ذه المف ل ه دات والمنقول إلى الصين، ال ُتنقل مث

ا                 النحو إال بعد أن تكون الوآالة قد أبلغت باآستان بأنها اقتنعت بأن ضمانات الوآالة ستطبَّق فيم
د االستالم     .يخص هذه المفردات ستان وتأآي وعند تلقي الوآالة اإلخطار الذي يفيد بالنقل من باآ
 .ِلم، ُتحَذف هذه المفردات من الجزء األساسي من قائمة الجردبواسطة البلد المست

 -١٤القسم 

سم       ا في الق شار إليه دَّم اإلخطارات الم ا من       ١٣تق اٍف لتمكينه ل الموعد المحدد بوقت آ ة قب ى الوآال  إل
 .اء ضروريوتبادر الوآالة فورًا إلى اتخاذ أي إجر .وضع الترتيبات المطلوبة بموجب ذلك القسم قبل إتمام النقل

 ).ب(١٩وُتحدَّد الُمَهل الزمنية الخاصة بهذه اإلخطارات ومحتوياتها في الترتيبات الفرعية المشار إليها في القسم 



٦ 

 اإلعفاء والتعليق

 -١٥القسم 

رد      )أ(   ة الج ن قائم زء األساسي م ي الج سرودة ف ة الم واد النووي ضمانات الم ن ال ة م ي الوآال ُتعف
ضمانات         ٢٣ أو   ٢٢ أو   ٢١ي الفقرة   بموجب الشروط المحدَّدة ف    ق ال ضمانات، وتعلِّ ة ال  من وثيق

 . من وثيقة الضمانات٢٥ أو ٢٤التي تخص المادة النووية بموجب الشروط المحدَّدة في الفقرة 

ة أجزاء من                 )ب(   ضمانات إزاء أي ة ال ق الوآال ة، تعلِّ ات الفرعي بموجب الشروط المحدَّدة في الترتيب
زال بغرض صيانتها أو        مرافق المفاعل تكون     ة الجرد وُت مسرودة في الجزء األساسي من قائم

 .إصالحها

أعاله ُتعفى من    ) هـ(١المادة النووية، أو أية أجزاء من مرافق المفاعل حسب تعريفها في القسم               )ج(  
ة                       ت، ُتحَذف من الجزء األساسي من قائم د ُعلِّق الضمانات أو تكون الضمانات المطبَّقة عليها ق

 . وُتدَرج في الجزء الخامل من القائمة المذآورةالجرد

 اإلنهاء

 -١٦القسم 

 :ُتنهي الوآالة الضمانات المطبَّقة بمقتضى هذا االتفاق بالشروط التالية 

د                  )أ(   فيما يخص المادة النووية ومرافق المفاعل المسرودة في الجزء األساسي من قائمة الجرد، عن
 ؛)ب(١٣النقل وفقًا للقسم 

  من وثيقة الضمانات؛٢٧ و٢٦ما يخص المادة النووية، بالشروط المحدَّدة في الفقرتين في  )ب(  

سم           )ج(   ه في الق ستان      ) هـ (١فيما يخص مرفق مفاعل حسب تعريف رِّر باآ دما ُتق ا وعن أعاله، آيفم
شاط                     د صالحة لالستخدام في أي ن والصين والوآالة على نحو مشترك أن المفردة المعنّية لم تع

 .ناسب من زاوية الضماناتنووي م

 -١٧القسم 

سم     ضى الق ردة بمقت ة مف ى أي ة عل ضمانات المطبَّق اء ال د إنه ة  ١٦عن ن قائم ة م ردة المعنّي َذف المف ، ُتح
سم                .الجرد ة الجرد بمقتضى الق ردة من قائم اريخ حذف المف ًا من ت ين يوم ة، في غضون ثالث ، ١٦وتقوم الوآال

 .بإبالغ باآستان بهذا الحذف
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 ات الضمانات والترتيبات الفرعيةإجراء

 -١٨القسم 

رات            ي الفق ة ف ادئ المبيَّن ة المب ي الوآال ضمانات، تراع ق ال رض تطبي ي مع ى ٩ف ة  ١٤ إل ن وثيق  م
 .الضمانات

 -١٩القسم 

ا              )أ(   ضمانات، فضًال عم ة ال إجراءات الضمانات المطبَّقة من ِقَبل الوآالة هي تلك المحدَّدة في وثيق
ن الت   تج ع د ين ة        ق ين الوآال ه ب ق علي د ُيتَّف ا ق افية وم راءات إض ن إج ة م ورات التكنولوجي ط

وإذا أريد نقل مادة نووية أو أية مفردة أخرى خاضعة للضمانات بموجب هذا االتفاق  .وباآستان
شأن          ة الحق في الحصول ب إلى مرفق يقع ضمن نطاق الوالية القضائية لباآستان، يكون للوآال

رة        ذلك المرفق على المعل    التفتيش           ٤١ومات المشار إليها في الفق ام ب ضمانات والقي ة ال  من وثيق
 . من وثيقة الضمانات٥٢ و٥١المشار إليه في الفقرتين 

ي     )ب(   ا ف شار إليه ضمانات الم راءات ال ذ إج شأن تنفي ستان ب ع باآ ة م ات فرعي ة ترتيب ضع الوآال ت
ضمانات  آما تشمل الترتيبات الفرعية أية ترتيب .أعاله) أ(الفقرة  ات ضرورية من أجل تطبيق ال

سم  ي الق ا ف ق المفاعل حسب تعريفه ى مراف ـ(١عل ردات ) ه ة والمف ادة النووي ى الم أعاله وعل
ضمانات                    ذ ال ة لتنفي واء ومراقب دابير احت األخرى الخاضعة لهذا االتفاق، ومن أجل ما يلزم من ت

اذ في موعد     .على نحو فعال ل      وتدخل الترتيبات الفرعية حيز النف ل أي نق صاه ستة أشهر قب أق
 .لمادة نووية أو لمرافق المفاعل إلى باآستان

 مفتشـــو الوآالة

 -٢٠القسم 

ة          ١٤ إلى   ١٢ والفقرات   ١٠ إلى   ١تطبَّق أحكام الفقرات      شي الوآال  مشمولة، من وثيقة المفتشين على مفت
أي مرفق أو     ‘ المفتشينوثيقة ’ من ٤بيد أن الفقرة  .الذين يضطلعون بمهام وفقًا لهذا االتفاق ق ب ا يتعل ال تنطبق فيم

ات      ع األوق ا في جمي ة معاينتهم رة        .بأي مادة نووية يحّق للوآال ذ الفق ة لتنفي ى اإلجراءات الفعلي ق عل  من  ٥٠وُيتََّف
 .وثيقة الضمانات بين الوآالة وباآستان قبل إدراج مثل هذا المرفق أو هذه المادة النووية في قائمة الجرد

 -٢١القسم 

ة وحصاناتها                 ازات الوآال اق امتي ة   (تنطبق األحكام ذات الصلة من اتف ى  ) INFCIRC/9/Rev.2الوثيق عل
ة     ّص الوآال ات تخ ى أي ممتلك اق، وعل ذا االتف ب ه ام بموج ضطلعون بمه ذين ي شيها ال ى مفت ة، وعل الوآال

 .يستخدمونها في أداء مهامهم بموجب هذا االتفاق



٨ 

 الماديةالحمايـــة 

 -٢٢القسم 

ى                           صين إل ورَّدة من ال ردات الم ة للمف ة المادي ضيها الحماي ي تقت دابير المناسبة الت تتخذ باآستان جميع الت
 .لكل منهما) آهربائي( ميغاواط ٣٤٠باآستان بخصوص محطتي القوى النووية العاملتين بالماء المضغوط بقدرة 

ة ل                ة المادي دابير المناسبة من أجل الحماي اة              آما تتخذ باآستان الت اق، مع مراع ذا االتف ة الخاضعة له واد النووي لم
 .INFCIRC/225/Rev.4التوصيات المقدَّمة في وثيقة الوآالة 

 الشؤون المالية

 -٢٣القسم 

اق   وتعوِّض   .تتحمل آلٌّ من باآستان والوآالة أية نفقات تترتـّب على تنفيذ مسؤولياتهما بموجب هذا االتف
رة                  الوآالة باآستان عن أية نفقات خا      ا في الفق ك المشار إليه ك تل ا في ذل دها         ٦صة، بم شين، تتكبَّ ة المفت  من وثيق

ستان          ة، إذا أخطرت باآ باآستان أو يتكبَّدها أشخاص خاضعون لواليتها القضائية بناًء على طلب خطي من الوآال
ضها       يلزم تعوي ه س ات بأن د النفق ل تكبُّ ام بمخصصات      .الوآالة قب ذه األحك ي يمكن    ويراعى أال تخلَّ ه ات الت  النفق

 .عزوها إلى إخفاق أيٍّ من باآستان أو الوآالة في االمتثال لهذا االتفاق

  -٢٤القسم 

الي آخر،                        أمين أو ضمان م ك أي ت ا في ذل تكفل باآستان أن تطبَّق أية حماية إزاء المسؤولية المدنية، بم
ذا            بشأن حادثة نووية تقع في مرفق يخضع لواليتها القضائية، على الوآ           امهم بموجب ه د أداء مه شيها عن الة ومفت

 .االتفاق بقدر ما تطبَّق تلك الحماية على رعايا باآستان

 عدم االمتثال

  -٢٥القسم 

إذا قرر المجلس وفقًا للفقرة جيم من المادة الثانية عشرة من النظام األساسي للوآالة وقوع أي مخالفة من  
ا     جانب باآستان لهذا االتفاق، يطلب المجلس      دم م ل، ويق ذا القبي من باآستان أن تعالج على الفور أي مخالفة من ه

ة،         .يراه مالئمًا من تقارير ة معقول ا خالل مهل اذ اإلجراءات التصحيحية بكامله وفي حال تخلُّف باآستان عن اتخ
ة عشرة من النظام        ادة الثاني  .األساسي للمجلس أن يتخذ أية تدابير أخرى منصوص عليها في الفقرة جيم من الم

 .وتخطر الوآالة باآستان فورًا بأي قرار يتخذه المجلس بمقتضى هذا القسم

 تفسير االتفاق وتطبيقه وتسوية المنازعات

 -٢٦القسم 

ة   ستان والوآال وم باآ ا –تق ى طلب أيٍّ منهم اًء عل ذا – بن سير ه شأ عن تف سألة تن شاور حول أي م  بالت
 .االتفاق أو تطبيقه



٩ 

 -٢٧القسم 

ذا                 تسعى  )أ(   سير ه شأن تف شأ ب د تن ة منازعات ق  باآستان والوآالة من خالل التفاوض إلى تسوية أي
 .االتفاق أو تطبيقه

ة أخرى تتفق                      )ب(   أي خالف ينشأ عن تفسير هذا االتفاق أو تطبيقه ثم ال يسوَّى بالتفاوض أو بطريق
ستان أو الوآ            ة     عليها باآستان والوآالة، يحال، بناًء على طلب أيٍّ من باآ ة تحكيمي ى هيئ ة، إل ال

 :تشكَّل من ثالثة أشخاص على النحو التالي

ى                   تسمي باآستان َحَكمًا واحدًا وتسمي الوآالة َحَكمًا واحدًا، وينتخب هذان الَحَكمان المسمَّيان عل
فإذا انقضى ثالثون يومًا على طلب التحكيم دون  .هذا النحو َحَكمًا ثالثًا يكون هو رئيس المحكمة

ة أن                   أن يعيِّ  دل الدولي ة الع يس محكم ن أحد الطرفين َحَكمًا، جاز للطرف اآلخر أن يرجو من رئ
م    ذا الَحَك ل ه سمية أو            .يعيِّن مث ى ت ًا عل ون يوم سه إذا انقضت ثالث ذا اإلجراء نف ق ه تم تطبي وي

 .تعيين ثاني الَحَكَمين دون أن يكون قد تم انتخاب الَحَكم الثالث

صاب بعضوين  )ج(   ل الن ق  ويكتم رارات أن يواف ع الق ب جمي ة، وتتطل ة التحكيمي ن أعضاء الهيئ  م
وتكون قرارات هيئة  .وهيئة التحكيم هي التي تحدد إجراءات التحكيم .عليها عضوان على األقل

التحكيم، بما في ذلك جميع األحكام المتصلة بقانونها األساسي وإجراءاتها واختصاصها وتوزيع     
ة نفقات التحكيم بين باآستان و ى      .الوآالة، ُملِزمة لباآستان والوآال ين عل آت المحكِّم وُتحدَّد مكاف

 .األساس ذاته الذي ُتحدَّد به مكافآت القضاة الذين ُتَخصِّصهم محكمة العدل الدولية

 -٢٨القسم 

هذا رهنًا بالتسوية النهائية ألي نزاع، تنفذ باآستان والوآالة فورًا أية قرارات يتخذها المجلس بشأن تنفيذ          
 . وحدهما٢٤ و٢٣االتفاق، إذا نصَّت على التنفيذ الفوري، عدا ما يخص القسمين 

 البنود الختامية

 -٢٩القسم 

اق – بناًء على طلب أيٍّ منهما –تتشاور باآستان والوآالة   ر المجلس    . بشأن أي تعديل لهذا االتف وإذا غّي
ك  ستان ذل ت باآ و طلب اق ل ذا االتف دَّل ه ضمانات، يع ة ال راتوثيق ك التغيي اة تل ة  . لمراع ر المجلس وثيق وإذا غّي

 .المفتشين، يعدَّل هذا االتفاق لو طلبت باآستان ذلك لمراعاة تلك التغييرات

 -٣٠القسم 

ل                               ه ومن جانب الممث وب عن ة أو من ين ام للوآال دير الع ه من جانب الم د توقيع اق عن يبدأ نفاذ هذا االتف
 .المخوَّل حق التوقيع عن باآستان

 -٣١لقسم ا

ردات المشار                       ع المف ى جمي ة عل يظل هذا االتفاق نافذًا إلى أن يتم، وفقًا ألحكامه، إنهاء الضمانات المطبَّق
 .، أو لحين إنهائه باتفاق متبادل بين طرفي هذا االتفاق٢إليها في القسم 
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 .غة االنكليزية، من نسختين بالل٢٠١١أبريل / في فيينا، في اليوم الخامس عشر من شهر نيسانُحرِّر 
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