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  اتفاقية    

      
  امتيازات األمم المتحدة وحصاناتها    

  
  
  
  

  التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة(    
  )١٩٤٦شباط/فبراير  ١٣في     
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  اتفاقية امتيازات األمم المتحدة وحصاناتها    
  

  التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة    
  

  ١٩٤٦ير شباط/فبرا ١٣في     
  

مــن ميثــاق األمــم املتحــدة تــنص علــى أن تتمتــع املنظمــة يف إقلــيم   ١٠٤ن املــادة إ حيــث  
  كل عضو من أعضائها باألهلية القانونية اليت تلزمها ملمارسة وظائفها وحتقيق مقاصدها.

مـن ميثـاق األمـم املتحـدة تـنص علـى أن تتمتـع املنظمـة يف إقلـيم  ١٠٥ن املـادة إ وحيث  
ائها باالمتيازات واحلصـانات الـيت يتطلبهـا حتقيـق مقاصـدها، وأن يتمتـع ممثلـو كل عضو من أعض

يف أعضاء األمـم املتحـدة وموظفـو املنظمـة أيضـا باالمتيـازات واحلصـانات الـيت يتطلبهـا اسـتقالهلم 
  القيام مبهام وظائفهم اليت تتصل باملنظمة.

علــى  ١٩٤٦/فرباير شــباط ١٣وافقــت اجلمعيــة العامــة مبوجــب قــرار اختذتــه يف لــذلك،   
  .لالنضمام إليها االتفاقية التالية وعرضتها على كل عضو من أعضاء األمم املتحدة

  
  المادة األولى    

  
  الشخصية القانونية    

  
  ١البند     

  تتمتع األمم املتحدة بالشخصية القانونية وتكون هلا أهلية:  
  التعاقد؛  (أ)  
  رف فيها؛اقتناء األموال الثابتة واملنقولة والتص  (ب)  
  التقاضي.  (ج)  
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  المادة الثانية    
  

  الممتلكات واألموال والموجودات    
  

  ٢البند     
ــا أو كـــان حائزهـــا باحلصـــانة   -   ـــا أيـــا كـــان مكا ــا وموجودا تتمتــع األمـــم املتحـــدة وممتلكا

القضائية الكاملة ما مل تتنازل عنها صراحة، يف أيـة حالـة خاصـة، وعلـى أال يشـمل هـذا 
  إجراء من إجراءات التنفيذ.التنازل أي 

  
  ٣البند     

ـا أيـا    -   ـا وموجودا تكون حرمة املباين اليت تشـغلها األمـم املتحـدة مصـونة، وتكـون ممتلكا
ا أو كـان حائزهـا معفـاة مـن التفتـيش واالسـتيالء واملصـادرة ونـزع امللكيـة وأي  كان مكا

ــــة أو  ــــواع اإلجــــراءات اجلربيــــة، ســــواء التنفيذي ــــة أو القضــــائية أو نــــوع آخــــر مــــن أن اإلداري
  التشريعية.

  
  ٤البند     

تكــــون حرمــــة حمفوظــــات األمــــم املتحــــدة، وبصــــورة عامــــة مجيــــع الوثــــائق الــــيت متلكهــــا أو   -  
ا.   حتوزها، مضمونة أيا كان مكا

  
  ٥البند     

جيــوز لألمــم املتحــدة، دون اخلضــوع ألي نــوع مــن أنــواع الضــوابط أو األنظمــة املاليــة أو   
  نشطة املالية:قرارات وقف األ

أن حتوز األموال أو الذهب أو العمالت على أنواعها، وأن تكون هلا حسابات   (أ)  
  بأية عملة؛
أن تنقــل حبريــة مــا حتــوز مــن أمــوال أو ذهــب أو عمــالت مــن بلــد إىل آخــر، أو   (ب)  

ا إىل أي عملة أخرى.داخل أي بلد، وأن حتّول أي    عملة تكون يف حياز
  

  ٦البند     
أعـاله، مـا تبديـه  ٥مـم املتحـدة، يف ممارسـتها احلقـوق املخولـة هلـا مبوجـب البنـد تراعي األ  

حكومـــة أي عضـــو مـــن األعضـــاء مـــن مالحظـــات، مـــا دامـــت تـــرى أنـــه يف اإلمكـــان تلبيـــة هـــذه 
  املالحظات دون اإلضرار مبصاحل املنظمة.



 -4- 08-49715
 
 

  ٧البند     
ا األخرى:   ا وممتلكا ا وإيرادا   تعفى األمم املتحدة وموجودا
مـــن مجيـــع الضـــرائب املباشـــرة، علـــى أن يكـــون مفهومـــا أنـــه ال جيـــوز هلـــا طلـــب   (أ)  

اإلعفـــاء مـــن الضـــرائب الـــيت ال تعـــدو يف الواقـــع أن تكـــون رســـوما حمصـــلة مقابـــل خـــدمات املرافـــق 
  العامة؛

مــن الرســوم اجلمركيــة وتــدابري احلظــر والقيــود املفروضــة علــى االســترياد والتصــدير   (ب)  
ه األمــم املتحــدة أو تصــدره الســتعماهلا الرمســي، علــى أن يكــون مفهومــا أن مــا بالنســبة ملــا تســتورد

بالشروط اليت يتفق  البلد الذي مت االسترياد فيه إالتستورده يف إطار هذا اإلعفاء ال جيوز بيعه يف 
  عليها مع حكومة ذلك البلد؛

رياد مـــــن الرســـــوم اجلمركيـــــة ومـــــن تـــــدابري احلظـــــر والقيـــــود املفروضـــــة علـــــى االســـــت  (ج)  
ا.   والتصدير بالنسبة ملطبوعا

  
  ٨البند     

ليس لألمم املتحدة، كقاعدة عامة، أن تطالب بإعفائها من رسوم اإلنتاج ومـن ضـرائب   
بيـع املمتلكـات املنقولــة والثابتـة الـيت تشــكل جـزءا مـن الــثمن املـدفوع، ومـع ذلــك جيـوز لألعضــاء، 

كبــرية مفــروض عليهــا، أو ميكــن أن تفــرض   عنــدما تقتــين املنظمــة، الســتعماهلا الرمســي، مشــرتيات
عليهــا رســوم، وضــرائب مــن هــذا النــوع، أن تتخــذ الرتتيبــات اإلداريــة املناســبة لإلعفــاء مــن قيمــة 

  الرسم أو الضريبة أو ردها، كلما أمكنها ذلك.
  

  المادة الثالثة    
  

  التسهيالت الخاصة باالتصاالت    
  ٩البند     

ا الرمسيـــة، تتمتـــع األمـــم املتحـــدة يف إقلـــيم كـــل    عضـــو مـــن أعضـــائها، خبصـــوص اتصـــاال
مبعاملة ال تقل يف الرعايـة عـن معاملـة حكومـة هـذا العضـو حلكومـة أي عضـو آخـر، مبـا يف ذلـك 
بعثتـــه الدبلوماســـية، وذلـــك فيمـــا يتعلـــق باألولويـــة واألســـعار والضـــرائب اخلاصـــة بالرســـائل الربيديـــة 

ـــــات الســـــلكية والالســـــلكية والرســـــائل املرســـــلة ـــــو والصـــــور املرســـــلة بواســـــطة  والربقي بواســـــطة الرادي
الالســـلكي واملكاملـــات اهلاتفيـــة وغريهـــا، وكـــذلك فيمـــا يتعلـــق بالرســـوم املفروضـــة علـــى املعلومـــات 
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اإلذاعــــة. وال جيــــوز فــــرض أيــــة رقابــــة علــــى املكاتبــــات الرمسيــــة لألمــــم املرســــلة إىل الصــــحف ودور 
ا الرمسية.   املتحدة أو على غري ذلك من اتصاال

  
  ١٠بند ال    

ــــا وتلقيهـــا بواســـطة رســــل أو يف    لألمـــم املتحـــدة حـــق اســــتعمال الرمـــوز وإرســـال مكاتبا
ــ بحقائــ الدبلوماســية  بويكــون هلــؤالء الرســل ولتلــك احلقائــب مــا للرســل الدبلوماســيني وللحقائ

  من حصانات وامتيازات.
  

  المادة الرابعة    
  ممثلو األعضاء    

  
  ١١البند     

اهليئــات الرئيســية أو اهليئــات الفرعيــة التابعــة لألمــم املتحــدة، تمتــع ممثلــو األعضــاء لــدى ي  
وممثلوهــا يف املــؤمترات الــيت تــدعو األمــم املتحــدة إىل عقــدها، يف أثنــاء ممارســتهم وظــائفهم وخــالل 

م منه، باالمتيازات واحلصانات التالية:   سفرهم إىل مقر االجتماع وعود
عتقـــاهلم وحجـــز أمتعـــتهم الشخصـــية، احلصـــانة فيمـــا يتعلـــق بـــالقبض علـــيهم أو ا  (أ)  

  واحلصانة القضائية التامة فيما يصدر عنهم بوصفهم ممثلني من قول أو كتابة أو عمل؛
  حرمة مجيع احملررات والوثائق؛  (ب)  
 بحــق اســتعمال الرمــوز وتلقــي احملــررات أو املكاتبــات بواســطة الرســل أو احلقائــ  (ج)  
  املختومة؛
يود اهلجرة أو إجراءات قيد األجانـب أو التزامـات حق إعفائهم وأزواجهم من ق  (د)  

ا يف أثناء ممارستهم وظائفهم؛ ا أو ميرون    اخلدمة الوطنية يف الدولة اليت يزورو
التسهيالت عينها اليت متنح ملمثلي احلكومـات األجنبيـة املوفـدين يف مهـام رمسيـة   (هـ)  

  ف العمالت؛مؤقتة فيما يتعلق بالقيود املفروضة على العمالت أو صر 
احلصـــانات والتســـهيالت عينهـــا الـــيت متـــنح للمبعـــوثني الدبلوماســـيني فيمـــا يتعلـــق   (و)  

  بأمتعتهم الشخصية؛
بغــــري ذلــــك ممــــا يتمتــــع بــــه املبعوثــــون الدبلوماســــيون مــــن امتيــــازات أيضــــا التمتــــع   (ز)  

 وحصــانات وتســهيالت ال تتعــارض مــع مــا ســبق، علــى أال يكــون هلــم حــق املطالبــة باإلعفــاء مــن
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الرســوم اجلمركيــة علــى الســلع املســتوردة (مــا مل تكــن جــزءا مــن أمتعــتهم الشخصــية) أو مــن رســوم 
  اإلنتاج أو رسوم البيع.

  
  ١٢البند     

يســـتمر ممثلـــو األعضـــاء لـــدى اهليئـــات الرئيســـية واهليئـــات الفرعيـــة التابعـــة لألمـــم املتحـــدة   
قــدها يف التمتــع باحلصــانة القضــائية وكــذلك ممثلــوهم يف املــؤمترات الــيت تــدعو األمــم املتحــدة إىل ع

م حـــىت بعـــد زوال الصـــفة  فيمـــا يصـــدر عـــنهم مـــن قـــول أو كتابـــة أو عمـــل أثنـــاء قيـــامهم بواجبـــا
م.   التمثيلية عنهم، وذلك تأمينا حلريتهم التامة يف القول واستقالهلم يف القيام بواجبا

  
  ١٣البند     

عضــاء لــدى اهليئــات الرئيســية واهليئــات ال تعتــرب مــدة إقامــة، املــدة الــيت يقضــيها ممثلــو األ  
الفرعيــة التابعــة لألمــم املتحــدة، وكــذلك املــدة الــيت يقضــيها ممثلــوهم يف املــؤمترات الــيت تــدعو األمــم 
م، مــــىت كــــان اســـتحقاق الضــــريبة مرتبطــــا  املتحـــدة إىل عقــــدها يف إحـــدى الــــدول للقيــــام بواجبـــا

  باإلقامة.
  

  ١٤البند     
ت ملمثلــــي األعضــــاء مــــن أجــــل تــــأمني اســــتقالهلم يف ممارســــة متــــنح االمتيــــازات واحلصــــانا  

حيق لكـل عضـو  ،وظائفهم املتعلقة باألمم املتحدة وليس من أجل مصاحلهم اخلاصة. وعلى هذا
أن يرفع احلصانة عن ممثليه كلما رأى أن هذه احلصـانة حتـول دون  ،من األعضاء، بل وجيب عليه

  فعها دون اإلضراب بالغاية اليت منحت من أجلها.أن تأخذ العدالة جمراها وأنه من املمكن ر 
  

  ١٥البند     
على ممثل ما جتاه سـلطات الدولـة الـيت يكـون  ١٣و  ١٢و  ١١ال تسري أحكام البنود   

  من رعاياها أو ميثلها أو كان ميثلها.
  

  ١٦البند     
ـا تشـمل مجيـع امل“ ءممثلو األعضا”ينظر إىل عبارة    نـدوبني الـواردة يف هـذه املـادة علـى أ

  واملستشارين واخلرباء الفنيني وسكرتريي الوفود.ونواب املندوبني 
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  المادة الخامسة    
  الموظفون    

  
  ١٧البند     

أحكـــام هـــذه املـــادة وأحكـــام  حيـــدد األمـــني العـــام فئـــات املـــوظفني الـــذين تســـري علـــيهم  
السـابعة. ويعــرض األمـني العــام هـذه الفئــات علـى اجلمعيـة العامــة، وجيـري بعــد ذلـك موافــاة  املـادة

ــا، كمــا جيــري إعــالم حكومــات األعضــاء مــن وقــت إىل آخــر بأمســاء  حكومــات مجيــع األعضــاء 
  املوظفني الذين تشملهم هذه الفئات.

  
  ١٨البند     

  يتمتع موظفو األمم املتحدة:  
كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرمسية من قـول أو كتابـة أو   باحلصانة القضائية يف  (أ)  
  عمل؛

ا مــــــــن   (ب)   باإلعفــــــــاء مــــــــن الضــــــــريبة علــــــــى املرتبــــــــات واملكافــــــــآت الــــــــيت يتقاضــــــــو
  املتحدة؛  األمم

  باإلعفاء من التزامات اخلدمة الوطنية؛  (ج)  
م، مـــــن قيـــــود اهلجـــــرة   (د)   باإلعفــــاء، هـــــم وأزواجهـــــم وأفــــراد أســـــرهم الـــــذين يعولــــو
  ات قيد األجانب؛وإجراء

باالمتيـــــازات عينهـــــا الـــــيت متـــــنح للمـــــوظفني الـــــذين يكونـــــون يف مثـــــل درجـــــتهم   (هـ)  
أعضــاء البعثــات الدبلوماســية املعتمــدة لــدى احلكومــة صــاحبة الشــأن فيمــا يتعلــق بتســهيالت  مــن

  صرف العمالت؛
م، على التسـهيالت عينهـا   (و)   باحلصول، هم وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعولو

  وطنهم؛ اليت متنح للمبعوثني الدبلوماسيني يف وقت األزمات الدولية فيما يتعلق بالعودة إىل
حبــق اســترياد أثــاثهم وأمتعــتهم معفــاة مــن الرســوم عنــد تســلمهم العمــل يف البلــد   (ز)  

  صاحب الشأن.
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  ١٩البند     
القّصر، عالوة يتمتع األمني العام ومجيع األمناء العامني املساعدين، وأزواجهم وأوالدهم   

، باالمتيــــــازات واحلصــــــانات واإلعفــــــاءات ١٨علــــــى احلصــــــانات واالمتيــــــازات احملــــــددة يف البنــــــد 
  والتسهيالت اليت ُمتنح للمبعوثني الدبلوماسيني وفقا للقانون الدويل.

  
  ٢٠البند     

متنح االمتيازات واحلصانات للموظفني من أجل حتقيق مصاحل األمـم املتحـدة ولـيس مـن   
ق مصــاحلهم اخلاصــة. وحيــق لألمــني العــام، بــل وجيــب عليــه، أن يرفــع احلصــانة عــن أي أجــل حتقيــ

موظــف يف أيــة حالــة يــرى معهــا أن تلــك احلصــانة حتــول دون أن تأخــذ العدالــة جمراهــا، وأنــه مــن 
املمكن رفعها دون اإلضـرار مبصـاحل األمـم املتحـدة. وجمللـس األمـن حـق رفـع احلصـانة بالنسـبة إىل 

  األمني العام.
  

  ٢١البند     
تتعــــاون األمــــم املتحــــدة يف كــــل األوقــــات مــــع الســــلطات املختصــــة لألعضــــاء مــــن أجــــل   

تســهيل ســري العدالــة علـــى الوجــه الســليم وتــأمني مراعـــاة األنظمــة الشــرطية واحليلولــة دون إســـاءة 
  استعمال االمتيازات واحلصانات والتسهيالت املذكورة يف هذه املادة على أي حنو كان.

  
    السادسةالمادة     

  الخبراء الموفدون في مهام لألمم المتحدة    
  

  ٢٢البند     
ُميــــنح اخلــــرباء (غــــري املــــوظفني املشــــمولني باملــــادة اخلامســــة) الــــذين يقومــــون مبهــــام لألمــــم   

املتحـــدة، االمتيـــازات واحلصـــانات الـــيت يتطلبهـــا اســـتقالهلم يف القيـــام مبهـــام وظـــائفهم طـــوال مـــدة 
الوقــت الــذي يقضــونه يف أســفارهم املتعلقــة بتلــك املهــام. ومينحــون قيــامهم مبهــامهم، مبــا يف ذلــك 

  بصفة خاصة االمتيازات واحلصانات التالية:
  احلصانة فيما يتعلق بالقبض عليهم أو اعتقاهلم وحبجز أمتعتهم الشخصية؛  (أ)  
احلصـــانة القضـــائية التامـــة فيمـــا يصـــدر عـــنهم مـــن قـــول أو كتابـــة أو عمـــل أثنـــاء   (ب)  

ــذه احلصــانة القضــائية حــىت بعــد أن يكفــوا عــن القيــام مبهــام قيــامهم مبهــام هم. ويظلــون متمتعــني 
  لألمم املتحدة؛

  حرمة مجيع احملررات والوثائق؛  (ج)  
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احلقائــب  حــق اســتعمال الرمــوز وتلقــي احملــررات أو املكاتبــات بواســطة الرســل أو  (د)  
م مع األمم املتحدة؛   املختومة، وذلك فيما يتعلق مبراسال

التسهيالت عينها اليت متنح ملمثلي احلكومـات األجنبيـة املوفـدين يف مهـام رمسيـة   ـ)(ه  
  مؤقتة، فيما يتعلق بالقيود املفروضة على العملة أو صرف العمالت؛

احلصـــانات والتســـهيالت عينهـــا الـــيت متـــنح للمبعـــوثني الدبلوماســـيني فيمـــا يتعلـــق   (و)  
  بأمتعتهم الشخصية.

  
  ٢٣البند     

ازات واحلصــانات للخــرباء مــن أجــل حتقيــق مصــاحل األمــم املتحــدة ولــيس مــن متــنح االمتيــ  
ـــه، أن يرفـــع احلصـــانة عـــن  أجـــل حتقيـــق مصـــاحلهم اخلاصـــة. وحيـــق لألمـــني العـــام، بـــل وجيـــب علي

خبــري يف أيــة حالــة يــرى معهــا أن تلــك احلصــانة حتــول دون أن تأخــذ العدالــة جمراهــا، وأنــه مــن  أي
  حل األمم املتحدة.املمكن رفعها دون اإلضرار مبصا

  
  المادة السابعة    

  جوازات مرور األمم المتحدة    
  ٢٤البند     

جيــوز لألمــم املتحــدة أن متــنح موظفيهــا جــوازات مــرور حتمــل امسهــا. وتعــرتف الســلطات   
ذه اجلوازات وتقبلهـا كمسـتندات سـفر صـاحلة مـع مراعـاة أحكـام البنـد  املختصة لدى األعضاء 

٢٥.  
  

  ٢٥البند     
لنظـــر بالســـرعة املمكنـــة يف طلبـــات احلصـــول علـــى التأشـــرية الـــيت يقـــدمها حـــاملو جيـــري ا  

ـذه الطلبـات شـهادة تفيـد  جوازات مـرور األمـم املتحـدة (عنـدما تلـزم احلاجـة إليهـا) مـىت أرفقـت 
م مسافرون يف مهام لألمم املتحدة. وتقدم إىل األشخاص املذكورين التسهيالت الالزمـة الـيت  بأ

  م.تكفل سرعة سفره
  

  ٢٦البند     
للخـــرباء واألشـــخاص اآلخـــرين  ٢٥ُمتـــنح تســـهيالت مماثلـــة للتســـهيالت احملـــددة يف البنـــد   

م مســافرون يف مهــام لألمــم املتحــدة، وإن مل يكونــوا مــن حــاملي  الــذين حيملــون شــهادة تفيــد بــأ
  جوازات مرور األمم املتحدة.
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  ٢٧البند     
مــرور  عدين واملــديرين الــذين يســافرون جبــوازاتُمتــنح لألمــني العــام واألمنــاء العــامني املســا  

  الدبلوماسيني.  األمم املتحدة يف مهام لألمم املتحدة نفس التسهيالت اليت ُمتنح للمبعوثني
  

  ٢٨البند     
جيـــوز تطبيـــق أحكـــام هـــذه املـــادة علـــى مـــوظفي الوكـــاالت املتخصصـــة، ممـــن يكونـــون يف   

مـن امليثـاق والـيت حتــدد  ٦٣ة مبوجـب املــادة ظـروف مماثلـة، إذا نصـت علـى ذلــك االتفاقـات املربمـ
  عالقة الوكاالت املذكورة باألمم املتحدة.

  
  المادة الثامنة    

  تسوية المنازعات    
  ٢٩البند     

  على األمم املتحدة أن تضع أحكاما بشأن الطرق املناسبة لتسوية:  
ون اخلـــاص املنازعـــات الناشـــئة عـــن العقـــود أو املنازعـــات األخـــرى املتعلقـــة بالقـــان  (أ)  

  واليت تكون األمم املتحدة طرفا فيها؛
املنازعات اليت يكون طرفا فيها موظف من موظفي األمم املتحدة يكون متمتعا   (ب)  

  باحلصانة حبكم مركزه الرمسي، ما مل يرفع األمني العام هذه احلصانة.
  

  ٣٠البند     
د تفسـري هـذه االتفاقيـة حتال إىل حمكمة العدل الدولية كافـة اخلالفـات الـيت تنشـأ يف صـد  

أو تطبيقهـــا مـــا مل تتفـــق األطـــراف، يف حالـــة بعينهـــا، علـــى اللجـــوء إىل طريقـــة أخـــرى مـــن طـــرق 
التســــوية. وإذا نشــــأ خــــالف بــــني األمــــم املتحــــدة مــــن جهــــة وأحــــد األعضــــاء مــــن جهــــة أخــــرى، 

وفقــا إىل احملكمــة إصــدار فتــوى بصــدد أيــة مســألة قانونيــة يثريهــا اخلــالف املــذكور، وذلــك  يُطلــب
ـــاق، واملـــادة  ٩٦للمـــادة  مـــن النظـــام األساســـي للمحكمـــة. ويقبـــل الطرفـــان بفتـــوى  ٦٥مـــن امليث

  احملكمة باعتبارها فتوى قاطعة.
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  مادة ختامية    
  ٣١البند     

  تعرض هذه االتفاقية االنضمام على كل عضو من أعضاء األمم املتحدة.  
  

  ٣٢البند     
لـــدى األمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة، وتصـــبح ُيســـتوىف االنضـــمام بإيـــداع وثيقـــة انضـــمام   

  االتفاقية نافذة بالنسبة إىل كل عضو من األعضاء اعتبارا من تاريخ إيداعه وثيقة انضمامه.
  

  ٣٣البند     
  يقوم األمني العام بإعالم مجيع أعضاء األمم املتحدة بإيداع كل وثيقة انضمام.  

  
  ٣٤البند     

األعضــاء أن هــذا العضــو ســيكون يف وضــع يتــيح يعــين إيــداع وثيقــة انضــمام باســم أحــد   
  له، مبقتضى قانونه الداخلي، أن يقوم بإعمال أحكام هذه االتفاقية.

  
  ٣٥البند     

يستمر سريان هذه االتفاقية بني األمم املتحدة وكل عضـو مـن أعضـائها يكـون قـد أودع   
إىل أن تقــر اجلمعيــة وثيقــة انضــمامه مــا ظــل هــذا العضــو حمــتفظ بعضــويته يف األمــم املتحــدة، أو 

  العامة اتفاقية عامة منقحة يصبح ذلك العضو طرفا فيها.
  

  ٣٦البند     
جيــوز لألمــني العــام أن يعقــد مــع واحــد أو أكثــر مــن األعضــاء اتفاقــات تكميليــة لتعــديل   

أحكـام هـذه االتفاقيـة حبيـث تــتالءم مـع أوضـاع هـذا العضــو أو هـؤالء األعضـاء. وتشـرتط موافقــة 
  على هذه االتفاقات التكميلية يف كل حالة من احلاالت.ة العام اجلمعية
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