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عامتوزيع 
 عربي
األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

 

  اتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  وحكومة جمھورية باكستان اإلسالمية

  محطتين للقوى النوويةلتطبيق الضمانات بشأن توريد 

 من جمھورية الصين الشعبية
 
  
  
  

ة باكستان  ة جمھوري ة وحكوم ة الذري يرد مستنسخاً في ھذه الوثيقة نص االتفاق المعقود بين الوكالة الدولية للطاق
ك إلطالع ة الصين الشعبية، وذل ة من جمھوري وى النووي ين للق د محطت  اإلسالمية لتطبيق الضمانات بشأن توري

ا ٢٠١٧آذار/مارس  ٨جميع أعضاء الوكالة عليه. وقد أقرَّ مجلس المحافظين االتفاق في  ه في فيين ـِّع علي م ُوق . ث
  .٢٠١٧أيار/مايو  ٣بالنمسا، في 

اذ في  ز النف اق حّي ذا االتف ايو  ٣وقد دخل ھ ي  ٣٠، عمالً بالقسم ٢٠١٧أيار/م ه من جانب ُممثلَ د توقيع ه، عن من
 باكستان والوكالة.



INFCIRC/920 
 المرفق

 

  اتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  وحكومة جمھورية باكستان اإلسالمية

  لتطبيق الضمانات بشأن توريد محطتين للقوى النووية

  من جمھورية الصين الشعبية

  

ا كانت   ة  لمَّ ة جمھوري ـ"باكستان") وحكوم ي ب ا يل ا فيم ة باكستان اإلسالمية (يشار إليھ ة جمھوري حكوم
اون اً للتع ا اتفاق ة  الصين الشعبية (يشار إليھا فيما يلي بـ"الصين") قد أبرمت لمية للطاق في مجال االستخدامات الس
ومعدات نووية من الصين إلى باكستان في  النووية (يشار إليه فيما يلي بـ "اتفاق التعاون") ولتوريد مواد ومرافق

  إطار اتفاق التعاون؛

ا كانت   ين  ولمَّ داد باكستان بمحطت ى إم اون، عل اق التع الصين قد وافقت، طبقاً لترتيب ُوِضع بموجب اتف
  ميغاواط (كھربائي)؛ ١١٠٠للقوى النووية تعمالن بالماء الخفيف المضغوط تبلغ قدرة كل واحدة منھما 

ا   ق  كانت ولمَّ ـ"الوكالة") تطبي ي ب ا يل ا فيم ة (يشار إليھ باكستان قد طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذري
  الضمانات بشأن توريد الصين لمرافق المفاعل إلى باكستان، وعلى المواد النووية المزَمع استخدامھا فيھا؛

ا كانت   لة، بموجب نظامھا األساسي، تطبيَق الضم ولمَّ اناِت، في جملة أمور، بناًء على طلب الوكالة مخوَّ
  طرف واحد أو عدة أطراف، على أي ترتيب ثنائي؛

ان   ا ك ي  ولمَّ ب ف ك الطل ى ذل ق عل د واف ـ "المجلس") ق ي ب ا يل ه فيم ار إلي ة (يش افظي الوكال مجلس مح
  ؛٢٠١٧ آذار/مارس ٨

  ، فقد اتفقت باكستان والوكالة على ما يلي:لذا وبناًء على ذلك  

    



 

٢ 

  التعاريف

  .١القسم 

  ألغراض ھذا االتفاق:  

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

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

  "المرفق" يعني:  (ج)  

    ’١‘   ً ً  مرفقا ً  نوويا رة  رئيسيا وارد في الفق ذلك  ٧٨حسب تعريفه ال ة الضمانات، وك من وثيق
  مرفقا حرجا أو منشأة خزن منفصلة؛

  أي مكان ُتستخدم فيه عادًة مادة نووية بمقادير تزيد على كيلوغرام فعـّال واحد؛  ‘٢’    

وارد في  (د)   ا ال ادة انشطارية خاصة حسب تعريفھ ادة مصدرية أو م ي أي م ة" تعن  "المادة النووي
  المادة العشرين من النظام األساسي للوكالة؛

اء ضغط   (ھـ)   ووي، ووع ى المفاعل الن ط عل ق المفاعل (مقتصرة فق ي مراف ق المفاعل" تعن "مراف
ي  تحكم ف بان ال ل، وقض د المفاع ام تبري ل، ونظ ود المفاع غ وق ل وتفري ة تحمي ل، وآل المفاع

درة المفاعل) الخاصة بمفاعلي اليورانيوم المثرى العاملين  غ ق بالماء الخفيف المضغوط التي تبل
َديِن من الصين بموجب اتفاق التعاون ١١٠٠كل واحد منھما  ، وأي -ميغاواط (كھربائي)، الُمورَّ

ل آنفاً) ينتج عنھا أو ينشأ عن استعمالھا؛   مرفق مفاعل (حسبما ھو مفصَّ

ر   (و)   ائي أو "منَتجة أو معالَجة أو مستخَدمة" تعني أي استخدام أو أي تغيي وين الفيزي للشكل أو التك
  الكيميائي للمادة النووية، بما يشمل أي تغيير لتكوينھا النظيري.

  

  التعھدات من قِبل باكستان والوكالة

  .٢القسم 

رض    ز أي غ ووي أو لتعزي الح ن نع أي س ة لص ردات التالي ن المف تخدم أي م أالّ ُتس تان ب ُد باكس تتعّھ
از عسكري آخر، وأن ُيقَصر استخدام  دم استخدامھا لصنع أي جھ مثل ھذه المفردات على األغراض السلمية وبع

  متفجر نووي:

  (ھـ) أعاله؛١مرافق المفاعل حسب تعريفھا الوارد في القسم   (أ)  

ه   (ب)   ق مفاعل حسب تعريف ي مرف تخدامھا ف تان الس ى باكس ن الصين إل دة م ورَّ ة م ادة نووي أي م
  (ھـ) أعاله؛١الوارد في القسم 



 

٣ 
 

أي مادة نووية، بما في ذلك األجيال الالحقة من المواد االنشطارية الخاصة، منَتجة أو معالَجة   (ج)  
(ھـ) أعاله أو في ١مرفق مفاعل حسب تعريفه الوارد في القسم  -أو باستخدام-أو مستخَدمة في 

  أي مفردة أخرى مشار إليھا في ھذا القسم؛ – أو باستخدام –

  .٦راجھا في قائمة الجرد المشار إليھا في القسم أي مفردة أخرى مطلوب إد  (د)  

  .٣القسم 

، وفقاً ألحكام ھذا االتفاق، بحيث ٢تتعھد الوكالة بتطبيق الضمانات على المفردات المشار إليھا في القسم   
ز أي غرض  ووي أو لتعزي الح ن نع أي س ل لص ذا القبي ن ھ ردة م تخَدم أي مف تطاعتھا، أاّل ُتس در اس تضمن، ق

  لألغراض السلمية واالَّ ُتستخدَم لصنع أي جھاز متفجر نووي. ر، وأن تستخدم ھذه المفردات حصراً عسكري آخ

  .٤القسم 

  تتعھد باكستان بأن تتعاون مع الوكالة على تطبيق الضمانات المنصوص عليھا في ھذا االتفاق.  

  .٥القسم 

ل أي مرفق مفاعل، حسب    ا ١تعريفه الوارد في القسم إذا كان لباكستان أن تشيِّد أو تشغِّ ـ) أعاله، فإنھ (ھ
  تتخذ ترتيبات إلخضاع مرفق المفاعل ھذا لضمانات الوكالة قبل البدء في مثل ھذا التشييد أو التشغيل.

  

  وضع قائمة جرد وتعھُّدھا

  .٦القسم 

  تضع الوكالة وتتعھد قائمة جرد تنقسم إلى ثالثة أجزاء.  

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

  (ھـ) أعاله؛١أي مرفق مفاعل حسب تعريفه الوارد في القسم   ‘١’    

دة من الصين إلى باكستان الستخدامھا في مرافق المفاعل حسب   ‘٢’     أي مادة نووية مورَّ
  (ھـ) أعاله؛١تعريفھا الوارد في القسم 

أي مادة نووية، بما في ذلك األجيال الالحقة من المواد االنشطارية الخاصة، منَتجة أو   ‘٣’    
ي  تخَدمة ف ة أو مس تخدام –معالَج ي  – أو باس وارد ف ا ال ق مفاعل حسب تعريفھ مراف

  أي مفردة أخرى مشار إليھا في ھذا القسم؛ – أو باستخدام –(ھـ) أعاله أو في ١القسم 

ادة ٢٦أو  ٢٥ض بھا وفقاً للفقرة أي مادة نووية يستعا  ‘٤’     (د) من وثيقة الضمانات عن الم
  النووية المسرودة في الجزء األساسي من قائمة الجرد؛

  



 

٤ 

ه أو   (ب)   تخدامه أو معالجت ه أو اس اء احتوائ ق أثن رد أي مرف ة الج ن قائم ي م زء الفرع رد الج يس
  لجرد؛تصنيعه ألي مادة نووية مشار إليھا في الجزء األساسي من قائمة ا

َرد   (ج)   ي ُتس يسرد الجزء الخامل من قائمة الجرد أي مادة نووية وأي أجزاء من مرافق المفاعل الت
  عادة في الجزء األساسي من قائمة الجرد لكنھا غير مسرودة أليٍّ من األسباب التالية:

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

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

وارد في القسم  أو  ‘٣’     ا ال أن الضمانات المطبَّقة على أجزاء مرافق المفاعل حسب تعريفھ
  من ھذا االتفاق. ١٥(ھـ) أعاله معلَّقة وفقاً للقسم ١

  .٧القسم 

ى باكستان كل    ة الجرد إل ة من قائم ث ات أخرى  ١٢ترسل الوكالة نسخة محدَّ ذلك في أي أوق شھراً وك
ى  ه إل غ تحددھا باكستان في طلب تبلغ ة أن تبل ل. وللوكال ى األق ين عل ل الموعد المحدد بأسبوعين اثن ة قب الوكال

ة  المعلومات المتصلة بقائمة الجرد إلى الصين إذا طلبت الصين ذلك، على أن ترسل نسخة من أي معلومات مبلَّغ
  من ھذا القبيل إلى باكستان.

  

  اإلخطارات

  .٨القسم 

  تخطر باكستان الوكالة بما يلي:  

وارد في القسم أي م  (أ)   ه ال ـ) أعاله) ١علومات تفيد بتلقِّي باكستان لمرفق مفاعل (حسب تعريف (ھ
دة من الصين الستخدامھا في مرافق المفاعل (حسب  ورَّ ة م واد نووي د من الصين، أو لم مورَّ

  (ھـ) أعاله)؛١تعريفھا الوارد في القسم 

ل   (ب)   ق مفاع غيل أي مرف ييد أو تش تان بتش ي باكس دء ف ن والب أ ع واد أو ينش ك الم ن تل َتج م ُين
  استعمالھا.

ى    ة إل واد النووي اً من وصول مرفق المفاعل أو الم ين يوم م مثل ھذه اإلخطارات في غضون ثالث وتقدَّ
وارد في القسم  ه ال تان، ١باكستان، ومن البدء بتشييد أو تشغيل مرفق مفاعل حسب تعريف ـ) أعاله داخل باكس (ھ

  على التوالي.

  



 

٥ 
 

  .٩القسم 

ة المنصوص    ات الفرعي ُتخِطر باكستان الوكالة بواسطة تقارير وفقاً لوثيقة الضمانات، وبمقتضى الترتيب
م  ي القس ا ف م ١٩عليھ ي القس ا ف ار إليھ ة مش ادة نووي أي م اق، ب ن االتف ي ‘ ٣’(أ)٦(ب) م د تلقِّ اق. وعن ن االتف م

ة  ات التقارير، ُتدرج الوكالة ھذه المادة في الجزء األساسي من قائم ابات كمي ة أن تتحقق من حس الجرد. وللوكال
  ھذه المادة، ويتم إدخال التعديالت المالئمة في قائمة الجرد باالتفاق بين باكستان والوكالة.

  .١٠سم الق

مين    ة بمقتضى القس م ارات المقدَّ دد اإلخط وين ١٣(أ) و٨تح ب، التك در المناس ور، وبالق ة أم ي جمل ، ف
كل ا ائي، والش ووي والكيمي ك، الن ق ذل ا انطب ق المفاعل حيثم درة مرف وع وق ة، ون ادة النووي ة الم ائي وكمي لفيزي

ة  ي حال ات أخرى ذات صلة. وف ه وأي معلوم ل إلي ل والمرَس ة المرِس تالم، وھوي اريخ االس حن، وت اريخ الش وت
معلومات مرفق يزَمع إدراجه في الجزء الفرعي من قائمة الجرد، يتم اإلخطار عن نوع وقدرة ذلك المرفق وأي 

  أخرى ذات صلة.

  .١١القسم 

  تبادر باكستان فوراً إلى إخطار الوكالة بأي مرفق مطلوب إدراجه في الجزء الفرعي من قائمة الجرد.  

  .١٢القسم 

. وللوكالة أن تقوم، في ٨يجوز للصين أيضاً أن تقوم باإلخطار عن عمليات النقل المشار إليھا في القسم   
ام غضون ثالثين يوماً من تلقِّ  ى  ٨ي إخطار من باكستان بمقتضى األقس إبالغ باكستان  ١١إل اق، ب ذا االتف من ھ

  بأن المفردات التي يشملھا اإلخطار مدرجة في قائمة الجرد.

  

  النقل

  .١٣القسم 

ة الجرد   (أ)   تخطر باكستان الوكالة باعتزامھا نقل أي مفردة مسرودة في الجزء األساسي من قائم
ل إلى مرفق واقع ضمن  ة، قب وافي الوكال واليتھا القضائية وغير ُمدَرج بعد في قائمة الجرد، وت

ق الضمانات  إتمام ھذا النقل، بالمعلومات الضرورية لتمكينھا من اتخاذ الترتيبات الالزمة لتطبي
د أن  ل إال بع ذا النق وم بھ تان أن تق ذا المرفق. وال يجوز لباكس ى ھ ا إل د نقلھ ردات بع ى المف عل

  ة قد أّكدت أنھا عقدت ترتيبات لتطبيق الضمانات بشأن المرفق المعني.تكون الوكال

تخطر باكستان الوكالة بأي نقل معتَزم ألي مفردة مسرودة في الجزء األساسي من قائمة الجرد   (ب)  
ي  ى الصين الت ة إل ردات المنقول تثناء المف ة القضائية لباكستان. وباس إلى متلقٍّ ال يخضع للوالي

ود كانت الصين ق ة الوق دا حال ا ع ود، وفيم ى باكستان بموجب الترتيب المعق دتھا أصالً إل د ورَّ
ك  ى ذل ردات عل ذه المف ل ھ الُمستھلك الناتج عن ھذه المفردات والمنقول إلى الصين، ال ُتنقل مث
ة ستكون  أن ضمانات الوكال ا اقتنعت ب تان بأنھ د أبلغت باكس ة ق د أن تكون الوكال النحو إال بع



 

٦ 

ل من باكستان منطبقة فيم د بالنق ذي يفي ة اإلخطار ال د تلقي الوكال ردات. وعن ذه المف ا يخص ھ
ة  ن قائم زء األساسي م ن الج ردات م ذه المف تلِم، ُتحَذف ھ د المس ل البل ن قب تالم م د االس وتأكي

  الجرد.

  .١٤القسم 

م اإلخطارات المشار إليھا في القسم    ٍف لتمكينھا من اتخاذ إلى الوكالة قبل الموعد المحدد بوقت كا ١٣تقدَّ
د  الترتيبات المطلوبة بموجب ذلك القسم قبل إتمام النقل. وتبادر الوكالة فوراً إلى اتخاذ أي إجراء ضروري. وُتحدَّ

  (ب).١٩الُمَھل الزمنية الخاصة بھذه اإلخطارات ومحتوياتھا في الترتيبات الفرعية المشار إليھا في القسم 

  

  اإلعفاء والتعليق

  .١٥القسم 

رد   (أ)   ة الج ن قائم زء األساسي م ي الج رودة ف ة المس واد النووي ن الضمانات الم ة م ي الوكال ُتعف
دة في الفقرة  ق الضمانات  ٢٣أو  ٢٢أو  ٢١بموجب الشروط المحدَّ ة الضمانات، وتعلِّ من وثيق

دة في الفقرة    من وثيقة الضمانات. ٢٥أو  ٢٤التي تخص المادة النووية بموجب الشروط المحدَّ

ة الضمانات إزاء أي أجزاء من   (ب)   ق الوكال ة، تعلِّ ات الفرعي دة في الترتيب دَّ بموجب الشروط المح
زال بغرض صيانتھا أو  ة الجرد وُت مرافق المفاعل تكون مسرودة في الجزء األساسي من قائم

  إصالحھا.

ُة، أو أي أجزاء م  (ج)   واد النووي ن مرافق المفاعل ُتحَذف من الجزء األساسي من قائمة الجرد، الم
م  ي القس وارد ف ا ال ب تعريفھ ون ١حس مانات أو تك ن الض اة م ون معف ي تك اله الت ـ) أع (ھ

  الضمانات المطبَّقة عليھا قد ُعلِّقت، ويتم إدراجھا في الجزء الخامل من القائمة المذكورة.

  

  اإلنھاء

  .١٦القسم 

  وط التالية:ُتنھي الوكالة الضمانات المطبَّقة بمقتضى ھذا االتفاق بالشر  

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

دة في الفقرتين   (ب)     من وثيقة الضمانات؛ ٢٧و ٢٦فيما يخص المادة النووية، بالشروط المحدَّ

ا  (ج)   م  فيم ي القس وارد ف ه ال ق مفاعل حسب تعريف ر ١يخص مرف رِّ دما ُتق ا وعن ـ) أعاله، كيفم (ھ
د صالحة لالستخدام في  م تع ة ل ردة المعنّي باكستان والصين والوكالة على نحو مشترك أن المف

  أي نشاط نووي مناسب من زاوية الضمانات.
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  .١٧القسم 

ردة بمقت   ى أي مف ة عل اء الضمانات المطبَّق د إنھ م عن ة ١٦ضى القس ن قائم ة م ردة المعنّي َذف المف ، ُتح
ة الجرد بمقتضى القسم  ردة من قائم اريخ حذف المف اً من ت ين يوم ، ١٦الجرد. وتقوم الوكالة، في غضون ثالث

  بإبالغ باكستان بھذا الحذف. 

  

  إجراءات الضمانات والترتيبات الفرعية

  .١٨القسم 

ة    ي الوكال مانات، تراع ق الض رض تطبي ي مع رات ف ي الفق ة ف ادئ المبيَّن ى  ٩المب ة  ١٤إل ن وثيق م
  الضمانات.

  .١٩القسم 

ا   (أ)   ة الضمانات، فضالً عم دة في وثيق إجراءات الضمانات المطبَّقة من قَِبل الوكالة ھي تلك المحدَّ
ة  ين الوكال ه ب ق علي د ُيتَّف ا ق افية وم راءات إض ن إج ة م ورات التكنولوجي ن التط تج ع د ين ق

تان.  ذا وباكس ب ھ مانات بموج عة للض رى خاض ردة أخ ة أو أي مف ادة نووي ل م د نق وإذا أري
ة الحق في الحصول  االتفاق إلى مرفق يقع ضمن نطاق والية باكستان القضائية، يكون للوكال

رة  ي الفق ا ف ار إليھ ات المش ى المعلوم ق عل ك المرف أن ذل ام  ٤١بش ة الضمانات والقي ن وثيق م
  من وثيقة الضمانات. ٥٢و ٥١يھا في الفقرتين بعمليات التفتيش المشار إل

تتخذ الوكالة ترتيبات فرعية مع باكستان بشأن تنفيذ إجراءات الضمانات المشار إليھا في الفقرة   (ب)  
ى  ق الضمانات عل (أ) أعاله. كما تشمل الترتيبات الفرعية أي ترتيبات ضرورية من أجل تطبي

ردات ١قسم مرافق المفاعل حسب تعريفھا الوارد في ال ة والمف ادة النووي ى الم ـ) أعاله وعل (ھ
ذ  ة لتنفي واء ومراقب دابير احت ن ت زم م ا يل اذ م ل اتخ ن أج اق، وم ذا االتف األخرى الخاضعة لھ
الضمانات على نحو فعال. وتدخل الترتيبات الفرعية حيز النفاذ في موعد أقصاه ستة أشھر قبل 

  تان.أي نقل لمادة نووية أو مرافق مفاعل إلى باكس

  

  مفتشو الوكالة

  .٢٠القسم 

ة  ١٤إلى  ١٢والفقرات  ١٠إلى  ١تطبَّق أحكام الفقرات    مشمولة، من وثيقة المفتشين على مفتشي الوكال
ال تنطبق فيما يتعلق بأي مرفق أو ‘ وثيقة المفتشين’من  ٤بھذا االتفاق. بيد أن الفقرة  الذين يضطلعون بمھام عمالً 
رة بأي مادة نووية يحّق للوك ذ الفق ة لتنفي ى اإلجراءات الفعلي ق عل ات. وُيتََّف ع األوق ا في جمي من  ٥٠الة معاينتھم

  وثيقة الضمانات بين الوكالة وباكستان قبل إدراج مثل ھذا المرفق أو ھذه المادة النووية في قائمة الجرد.
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  .٢١القسم 

ة وحصاناتھا (ا   ازات الوكال اق امتي ة تنطبق األحكام ذات الصلة من اتف ى INFCIRC/9/Rev.2لوثيق ) عل
ة  ّص الوكال ات تخ ى أي ممتلك اق، وعل ذا االتف ب ھ ام بموج طلعون بمھ ذين يض يھا ال ى مفتش ة، وعل الوكال

  يستخدمونھا في أداء مھامھم بموجب ھذا االتفاق.

  

  الحمايـــة المادية

  .٢٢القسم 

ي تقتضيھا   دابير المناسبة الت ى  تتخذ باكستان جميع الت دة من الصين إل ورَّ ردات الم ة للمف ة المادي الحماي
ا  درة كل واحدة منھم غ ق ي تبل اء المضغوط الت املتين بالم ة الع وى النووي ي الق  ١١٠٠باكستان بخصوص محطت

ذا  ة الخاضعة لھ واد النووي ة للم ة المادي دابير المناسبة من أجل الحماي ميغاواط (كھربائي)؛ كما تتخذ باكستان الت
مة في وثيقة الوكالة  االتفاق،   .INFCIRC/225/Rev.5مع مراعاة التوصيات المقدَّ

  

  الشؤون المالّية

  .٢٣القسم 

ض    تتحمل كلٌّ من باكستان والوكالة أي نفقات تترتـّب على تنفيذ مسؤولياتھما بموجب ھذا االتفاق. وتعوِّ
ا في  ك المشار إليھ ك تل ا في ذل رة الوكالة باكستان عن أي نفقات خاصة، بم دھا  ٦الفق ة المفتشين، تتكبَّ من وثيق

ال  ي ح ك ف ة، وذل ن الوكال ب خطي م ى طل اًء عل ا القضائية بن دھا أشخاص خاضعون لواليتھ تان أو يتكبَّ باكس
ام بمخصصات  ذه األحك لَّ ھ يلزم تعويضھا. ويراعى أال تخ ه س ات بأن د النفق ل تكبُّ ة قب تان الوكال أخطرت باكس

  ى عدم امتثال باكستان أو الوكالة لھذا االتفاق.النفقات التي يمكن عزوھا إل

  .٢٤القسم 

ة إزاء مسؤولية طرف   ق أي حماي الي -تكفل باكستان أن تطبَّ أمين أو ضمان م ك أي ت ا في ذل ث، بم ثال
آخر، بشأن حادثة نووية تقع في مرفق يخضع لواليتھا القضائية، على الوكالة ومفتشيھا عند أداء مھامھم بموجب 

  ق بقدر ما تطبَّق تلك الحماية على رعايا باكستان.ھذا االتفا

  

  االمتثال عدم

  .٢٥القسم 

ة عدم    إذا قرر المجلس وفقاً للفقرة جيم من المادة الثانية عشرة من النظام األساسي للوكالة وقوع أي حال
ال من  ة عدمامتثال من جانب باكستان لھذا االتفاق، يطلب المجلس من باكستان أن تعالج على الفور أي حال امتث

ا  اذ اإلجراءات التصحيحية بكاملھ ھذا القبيل، ويقدم ما يراه مالئماً من تقارير. وفي حال تخلُّف باكستان عن اتخ
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ة  ادة الثاني يم من الم رة ج ا في الفق دابير أخرى منصوص عليھ خالل مھلة معقولة، يجوز للمجلس أن يتخذ أي ت
  باكستان فوراً بأي قرار يتخذه المجلس بمقتضى ھذا القسم.عشرة من النظام األساسي. وتخطر الوكالة 

  

  تفسير االتفاق وتطبيقه وتسوية المنازعات

  .٢٦القسم 

ة    تان والوكال وم باكس ا  –تق ى طلب أيٍّ منھم اًء عل ذا  –بن أ عن تفسير ھ ألة تنش اور حول أي مس بالتش
  االتفاق أو تطبيقه.

  .٢٧القسم 

ذا تسعى باكستان والوكالة من   (أ)   أ عن تفسير ھ د تنش ى تسوية أي منازعات ق اوض إل خالل التف
  االتفاق أو تطبيقه.

ة   (ب)   اوض أو بطريق ى من خالل التف ِه ال ُيسوَّ يحال أي نزاع ينشأ عن تفسير ھذا االتفاق أو تطبيق
ة  ى ھيئ ة، إل تان أو الوكال ن باكس ب أيٍّ م ى طل اًء عل ة، بن تان والوكال ا باكس ق عليھ أخرى تتف

  ية تتألّف من ثالثة أشخاص على النحو التالي:تحكيم

حان      ان المرّش ذان المحّكم وم ھ داً، ويق ا واح ة ُمحّكم ترّشُح باكستان محّكما واحداً وترّشُح الوكال
اً  ون يوم على ھذا النحو بانتخاب محّكم ثالث يكون ھو رئيس الھيئة التحكيمية. وإذ انقضى ثالث

َح أح يم دون أن يرّش تمس من على طلب التحك ا، يجوز للطرف اآلخر أن يل م د الطرفين محكِّ
م الثالث. وينطبق نفس اإلجراء إذا لم يتم انتخاب  رئيس محكمة العدل الدولية أن يعيِّن ھذا المحكِّ

م الثالث في غضون ثالثين يوما من ترشيح أو تعيين المحّكم الثاني.   المحكِّ

ة الت  )ج(   اء الھيئ ن أعض وين م اب بعض ل النص ة ويكتم رارات موافق ع الق ب جمي ة، وتتطل حكيمي
عضوين اثنين على األقل. وتحّدد ھيئة التحكيم إجراءات التحكيم. وتكون قرارات ھيئة التحكيم، 
ع  ا القضائية وتوزي ا وواليتھ ا األساسي وإجراءاتھ ام المتصلة بقانونھ ع األحك ك جمي بما في ذل

ة لباك ة، ُملِزم ى نفقات التحكيم بين باكستان والوكال ين عل م د أجور المحكِّ دَّ ة. وُتح ستان والوكال
د به أجور القضاة الذين ُتَخصِّصھم محكمة العدل الدولية.   األساس ذاته الذي ُتحدَّ

  .٢٨القسم 

رھناً بالتسوية النھائية ألي نزاع، تنفذ باكستان والوكالة فوراً أي قرارات يتخذھا المجلس بشأن تنفيذ ھذا   
  .٢٤و ٢٣التنفيذ الفوري، ما عدا فيما يتعلّق فقط بالقسمين  االتفاق، إذا نصَّت على
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  البنود الختامية

  .٢٩القسم 

ر المجلس  بشأن أي تعديل لھذا االتفاق. وإذا –بناًء على طلب أيٍّ منھما  –تتشاور باكستان والوكالة    غّي
ة  ر المجلس وثيق رات. وإذا غّي ك التغيي اة تل ك لمراع تان ذل ت باكس و طلب اق ل ذا االتف ل ھ دَّ ة الضمانات، يع وثيق

ل ھذا االتفاق لو طلبت باكستان ذلك لمراعاة تلك التغييرات.   المفتشين، يعدَّ

  .٣٠القسم 

ام للوكال   دير الع ل الم ه من قب د توقيع اق عن ذا االتف اذ ھ ل يبدأ نف ل الممث ه ومن قب ل من ينوب ة أو من قب
ل حق التوقيع نيابة عن باكستان.   المخوَّ

  .٣١القسم 

ردات المشار    ع المف ى جمي ة عل يظل ھذا االتفاق نافذاً إلى أن يتم، وفقاً ألحكامه، إنھاء الضمانات المطبَّق
  ق.، أو لحين إنھائه بموجب اتفاق متبادل بين طرفي ھذا االتفا٢إليھا في القسم 

  

  

  

  ، في نسختين، باللغة االنكليزية.٢٠١٧في فيينا، في اليوم الثالث من شھر أيار/مايو  حّرر  
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