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اجلريدة الر�سمية العدد )923(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/113

بالت�سديق على االتفاق التكميلى املنقح ب�ساأن تقدمي م�ساعدة 

تقنية حلكومة �سلطنة عمان من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية

�سلطان عمان .  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

املتحدة  الأمم  وبرنامج  ال�سلطنة  حكومة  بني  النمطى  الأ�سا�سى  امل�ساعدة  اتفاق  وعلى 

الإمنائى املوقع بتاريخ 19 يناير 1974 ، 

وعلى التفاق التكميلى املنقح ب�ساأن تقدمي م�ساعدة تقنية حلكومة �سلطنة عمان من جانب 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية املوقع بتاريخ 2010/9/20م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى : الت�سديـق على التفـاق التكميلى املنقح ب�ســاأن تقدمي م�ساعدة تقنية 

الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  جانب  من  عمان  �سلطنة  حلكومة 

امل�سار اإليه .

املــادة الثانيــــة : ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فى :  7  من ذى احلجة �سنة 1431هـ

املـوافـــق : 13 من نوفمبــــــــر �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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االتفاق التكميلى املنقح

ب�ساأن تقدمي م�ساعدة تقنيةحلكومة �سلطنة عمان 

مــن جــانب الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة 

اإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ) �ستدعى فيما يلى " الوكالة " ( وحكومة �سلطنة عمان 

ب�ساأن  التالى  االتفاق  الوثيقة  هذه  بموجب  تعقدان   )  " الحكومة   " يلى  فيما  �ستدعى   (

تقديم الم�ساعدة التقنية للحكومة من جانب الوكالة اأو عن طريقها .

املادة االأوىل

اتفاق امل�ساعدة االأ�سا�سى النمطى

تطبق الحكومة والوكالة على الم�ساعدة التقنية التى تقدم للحكومة من جانـــب الوكالة 

اأو عن طريقها االأحكام المن�سو�ص عليها فى اتفاق الم�ساعدة االأ�سا�سى النمطى المعقود 

فى 19 كانون الثانى/يناير 1974م بين الحكومة وبرنامج االأمم المتحدة االإنمائى .

املادة الثانية 

معايري  وتدابري االأمان 

تطبق الحكومة على العمليات التى ت�ستخدم الم�ساعدة التقنية التى تقدم لها بمقت�سى 

هــــذا االتفــــــاق ، معاييــــر وتدابيــــر االأمــــان ال�ســـادرة عن الوكالـــة ، المحـــددة فــى الوثيقــــة 

للوثيقة  وفقا  و�سعت  كما  بها  المعمول  االأمان  ومعايير   ،  INFCIRC/18/Rev .1

المذكورة وح�سب التنقيحات التى قد تجرى عليها من وقت اإلى اآخر .

املادة الثالثة 

التعهد باال�ستخدام ال�سلمى و�سماناته 

1 - تتعهـد الحكومــة باأال ت�ستخـدم الم�ساعـدة التقنيـة التى تتلقاهـا بمقت�سـى هـذا االتفـاق 

اإال فى التطبيقات ال�سلمية للطاقة الذرية واأال يجرى ، على وجه الخ�سو�ص ، ا�ستخدام 

هذه الم�ساعدة فى �سنع اأ�سلحة نووية ، وفى تعزيز اأى غر�ص ع�سكرى ، وفى ا�ستخدامات 

يمكن اأن ت�ساهم فى انت�سار االأ�سلحة النووية ، مثل اإجراء بحوث على اأجهزة تفجيرية 

نووية ، اأو تطوير هذه االأجهزة اأو اختبارها اأو �سنعها .
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2 - تحقيقـــا لهــــذه الغايـــة وبقــــدر مــــا يتطلبــــه مجلـــ�ص محافظـــى الوكالة ، تنفذ وت�ستوفى 

الحقوق والم�سوؤوليات الرقابية التابعة للوكالة ، المن�سو�ص عليها فى الفقرة ) اأ( من 

المادة الثانية ع�سرة من نظام الوكالة االأ�سا�سى ، فيما يخ�ص اأى م�سروع يخ�سع لهذا 

االتفاق ، بمقت�سى اتفاق �سمانات �سار دخل حيز التنفيذ بيــــن الحكومــــة والوكالـــة ، 

اأو - فى حالة عدم وجود اتفاق كهذا - بمقت�سى اتفاق �سمانات يتم عقده بين الحكومة 

والوكالة قبل تنفيذ الم�ساعدة المعتمدة للم�سروع . 

املادة الرابعة 

احلماية املادية 

المادية  الحماية  لتوفير  الالزمة  التدابير  جميع   ، المنا�سب  بالقدر   ، الحكومة  تتخذ 

التى  التقنية  بالم�ساعدة  مبا�سرة  ب�سورة  المتعلقة  النووية  والمواد  والمعدات  للمرافق 

اأو عن طريقها . وت�ستر�سد الحكومة فى هذا ال�سدد بتو�سيات  تقدم من جانب الوكالة 

الوكالة المن�سو�ص عليها فى الوثيقة INFCIRC/225/Rev.4 وح�سب التنقيحات التى 

قد تجرى عليها من وقت اإلى اآخر. 

املادة اخلام�سة

ملكية املعدات اأو املواد 

1 - تــوؤول اإلـــى الحكومــة ملكية المعدات والمواد التى توفر للحكومـــة مـــن جانـــب الوكالــة 

قيام مكتب  فور  وذلك  االتفاق  لهذا  باأى م�سروع يخ�سع  يتعلق  فيما  اأو عن طريقها 

الجمارك فى ميناء الدخول فى �سلطنة عمان بت�سليمها اإلى المر�سل اإليه اأو اإلى ممثل 

نيابة عن  بالمعدات/المواد  المطالبة  - حق  االأ�سول  - ح�سب  له  الم�سرح  الحكومة 

الم�سروع .

2 - فور انتقال ملكية المعدات والمواد على هذا النحو ، يترتب على الحكومة ما يلى :

القانونية  الم�سوؤوليات  كل  وكذلك  والح�سرية  التامة  الم�سوؤولية  تحمل  وجوب   - اأ 

وخزنها  و�سيانتها  وا�ستخدامها  والمواد  المعدات  هذه  مناولة  على  المترتبة 

والتخل�ص منها .
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ب - والتعهد بما يلى :

1 - اأن تكفل الت�سغيل المالئم وال�سيانة الوافية للمعدات .

2 - واأن تتيح ا�ستخدام المعدات من قبل اأى خبير يوفر من جانب الوكالة اأو عن 

طريقها ح�سب المتطلبات التى قد يقت�سيها اأداوؤه لواجباته المهنية .

3 - واأن تعمل ، بالقدر المنا�سب ، على اإخ�ساع ا�ستخدام المعدات والمواد الأحكام 

المادة الثالثة من هذا االتفاق .

املادة ال�ساد�سة

ت�سوية املنازعات 

اأى نزاع ب�ساأن تف�سير هذا االتفاق اأو تطبيقه تتعذر ت�سويته بالتفاو�ص اأو بطريقة اأخرى 

متفق عليها فى ت�سوية المنازعات ، يحال بناء على طلب اأى من طرفى هذا االتفاق ، اإلى 

التحكيم . ويعين كل طرف حكما واحدا ، وينتخب الحكمان المعينان على هذا النحو حكما 

ثالثا يكون هو رئي�ص المحكمة . فاإذا لم يقم اأى طرف فى غ�سون ثالثين يوما من طلب 

التحكيم بتعيين حكم اأو لم يتم خالل خم�سة ع�سر يوما من تعيين ثانى الحكمين انتخاب 

الحكم الثالث ، جاز الأى طرف اأن يرجو من االأمين العام لالأمم المتحدة اأن يعين حكما . 

اأع�ساء المحكمة التحكيمية ، وتتخذ جميع القرارات  ويكتمل الن�ساب القانونى باأغلبية 

الطرفان  ويتحمل   ، التحكيم  اإجراءات  يحددون  الذين  هم  والحكام   ، االأ�سوات  باأغلبية 

نفقات التحكيم ح�سبما يقدرها الحكام . ويت�سمن قرار التحكيم بيانا يحدد االأ�سباب التى 

بنى عليها ويكون هذا القرار مقبوال لدى الطرفين باعتباره الحكم النهائى الفا�سل فى 

النزاع .

املادة ال�سابعة

بدء النفاذ

يبداأ نفاذ هذا االتفاق عند توقيعه من جانب ممثل الحكومة المخول حق التوقيع ومن 

جانب المدير العام للوكالة اأو من ينوب عنه . ويكون تاريخ بدء نفاذ هذا االتفاق هو تاريخ 

التوقيع االأخير  .

فى  مت�ساويان  الن�سين  باأن  علما   ، االنكليزية  واللغة  العربية  باللغة  ن�سختين  تحرر من 

الحجية .

عــن حكومـــة                                                                       عن الوكالة الدولية

�سلطنة عمان                                                                        للطاقــــــة الذريــــــة 


