
ا  االتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت املتخصصة وحصانا

ا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف    1947تشرين الثاين/نوفمرب  21اليت اعتمد

   

   

قرارا يقضي بتوحيد  1946شباط/فرباير  13اختذت يف حيث إن اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد   
ا األمم املتحدة وشىت الوكاالت املتخصصة إىل أقصى حد ممكن؛   االمتيازات واحلصانات اليت تتمتع 

  حيث إن مشاورات بشأن تنفيذ القرار املذكور قد جرت بني األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة؛  

، 1947تشرين الثاين/نوفمرب  21) الذي اختذته يف 2-(د 179لقرار وافقت اجلمعية العامة يف ا لذلك  
على االتفاقية التالية اليت تقدم إىل الوكاالت املتخصصة لقبوهلا وإىل كل عضو من أعضاء األمم املتحدة وكل دولة 

  عضو أخرى يف واحدة أو أكثر من الوكاالت املتخصصة لالنضمام إليها.

  املادة األوىل

  اقالتعريف والنط

  1البند 

  يف هذه االتفاقية:  

  إىل األحكام الواردة يف املواد من الثانية إىل التاسعة.” األحكام املوحدة“يشري مصطلح   ’1‘  

  ما يلي:” الوكاالت املتخصصة“تعين عبارة   ’2‘  

  منظمة العمل الدولية؛  (أ)  

  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة؛  (ب)  

  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة؛  (ج)  

  منظمة الطريان املدين الدويل؛  (د)  



  صندوق النقد الدويل؛  (هـ)  

  البنك الدويل لإلنشاء والتعمري؛  (و)  

  منظمة الصحة العاملية؛  (ز)  

  االحتاد الربيدي العاملي؛  (ح)  

  االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية؛  (ط)  

  من امليثاق. 63و  57وكالة أخرى تكون مرتبطة باألمم املتحدة وفقا للمادتني أي   (ي)  

، فيما يتعلق بأي وكالة متخصصة بعينها، األحكام املوحدة بصيغتها املعدلة ”االتفاقية“تعين لفظة   ’3‘  
  .38 و 36بالنص النهائي (أو املنقح) للمرفق املقدم من تلك الوكالة وفقا للبندين 

أيضا األموال اليت تديرها وكالة ” األموال واملوجودات“ألغراض املادة الثالثة، تشمل عبارة   ’4‘  
  متخصصة للقيام باملهام املنصوص عليها يف صك تأسيسها.

ا تشمل مجيع املمثلني ” ممثلو األعضاء“ألغراض املادتني اخلامسة والسابعة، حتمل عبارة   ’5‘   على أ
  تشارين واخلرباء الفنيني وسكرتريي الوفود.واملمثلني املناوبني واملس

” االجتماعات اليت تعقدها وكالة متخصصة“، تعين عبارة 25و  15و  14و  13يف البنود   ’6‘  
) أي هيئة نص 2) مجعية تلك الوكالة وجملسها التنفيذي (أيا كانت تسميته)، و (1اجتماعات: (

) أي جلنة تابعة ألي من تلك 4الة؛ و () أي مؤمتر تعقده تلك الوك3عليها صك تأسيسها؛ و (
  اهليئات.

املسؤول التنفيذي الرئيسي للوكالة املتخصصة املعنية، سواء كان ” الرئيس التنفيذي“يعين مصطلح   ’7‘  
  أو غري ذلك.” مديرا عاما“يسمى 

  2البند 

كل دولة طرف   ، متنح37فيما يتعلق بأي وكالة متخصصة أصبحت تسري عليها هذه االتفاقية وفقا للبند   
يف هذه االتفاقية هذه الوكالة أو خبصوصها االمتيازات واحلصانات املنصوص عليها يف األحكام املوحدة وفق 

الشروط احملددة فيها، رهنا بأي تعديل لتلك األحكام يرد يف نص املرفق النهائي (أو املنقح) املتعلق بتلك الوكالة 
  .38أو البند  36واملقدم وفقا للبند 

  ادة الثانيةامل

  الشخصية القانونية

  3البند 



تتمتع الوكاالت املتخصصة بالشخصية القانونية. وتكون هلا أهلية: (أ) التعاقد، (ب) اقتناء األموال الثابتة   
  واملنقولة والتصرف فيها، (ج) التقاضي.

  املادة الثالثة

  األموال والموجودات

  4البند 

ا أو حائزها باحلصانة القضائية ما مل تتنازل تتمتع الوكاالت املتخصصة وأمواهلا ومو    ا أيا كان مكا جودا
  عنها صراحة يف أية حالة خاصة وعلى أال يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ.

  5البند 

ا أو حائزها تكون حرمة املباين اليت تشغلها الوكاالت    ا أيا كان مكا املتخصصة مصونة وأمواهلا وموجودا
معفاة من التفتيش واالستيالء واملصادرة ونزع امللكية ومن أي نوع آخر من أنواع اإلجراءات اجلربية التنفيذية أو 

  اإلدارية أو القضائية أو التشريعية.

   

  6البند 

عامة مجيع الوثائق اليت متلكها أو حتوزها مصونة أيا  تكون حرمة حمفوظات الوكاالت املتخصصة، وبصورة   
ا.   كان مكا

   

  7البند 

جيوز للوكاالت املتخصصة، دون أن ختضع يف احلقل املايل ألي نوع من أنواع الرقابة أو األنظمة أو قرارات   
  النظرة (موراتوريوم):

  ت بأية عملة تشاء.أن حتوز األموال والذهب والقطع على أنواعه وأن تكون هلا حسابا  (أ)  



أن تنقل أمواهلا أو ذهبها أو قطعها حبرية من بلد إىل آخر وداخل أي بلد وأن حتول أي قطع   (ب)  
ا إىل أي قطع آخر.   يكون يف حياز

   

  8البند 

سالف الذكر أن تراعي على  7على الوكاالت املتخصصة يف ممارستها احلقوق املخولة هلا مبوجب البند   
تبديه حكومة أية دولة من الدول األطراف يف هذه االتفاقية من مالحظات بقدر ما تستطيع  النحو الواجب ما

  تلبيتها ودون اإلضرار مبصاحل الوكالة.

   

  9البند 

ا وأمواهلا األخرى:   ا وإيرادا   تُعفى الوكاالت املتخصصة وموجودا

من الضرائب اليت ال خترج يف جيوز هلا طلب اإلعفاء  من كل ضريبة مباشرة، مع العلم بأنه ال  (أ)  
ا جمرد مقابل للخدمات العامة،   الواقع عن كو

من الرسوم اجلمركية ومن تدابري احلظر والقيود املفروضة على االسترياد والتصدير بالنسبة إىل ما   (ب)  
استوردته متمتعا  تستورده الوكاالت املتخصصة أو تصدره الستعماهلا الرمسي، مع العلم بأنه ال جيوز هلا أن تبيع ما
  باإلعفاء يف البلد الذي مت االسترياد فيه إال بالشروط اليت تتفق عليها مع حكومة ذلك البلد؛

من الرسوم اجلمركية ومن تدابري احلظر والقيود املفروضة على االسترياد والتصدير بالنسبة إىل   (ج)  
ا.   مطبوعا

  10البند 

عامة، أن تطالب بإعفائها من رسوم اإلنتاج ومن رسوم البيع مع أنه ليس للوكاالت املتخصصة، كقاعدة   
الداخلة يف مثن األموال املنقولة والثابتة، فإن على الدول األطراف يف االتفاقية، عندما تعقد الوكاالت املتخصصة، 

التدابري  الستعماهلا الرمسي، صفقات شراء هامة تدخل يف مثنها رسوم من هذا النوع، أن تتخذ، كلما أمكنها ذلك،
  اإلدارية املناسبة حلسم الرسوم املذكورة أو ردها.

   



  املادة الرابعة

  التسهيالت اخلاصة بوسائل االتصال

  11البند 

تتمتع كل وكالة متخصصة يف إقليم كل دولة طرف يف االتفاقية فيما يتعلق بتلك الوكالة، بالنسبة إىل   
ا الرمسية مبعاملة  ال تقل رعاية عن معاملة حكومة تلك الدولة حلكومة أية دولة أخرى ولبعثتها الدبلوماسية، اتصاال

وذلك فيما يتعلق باألولويات واألجور والضرائب اخلاصة بالرسائل الربيدية والربقية السلكية والالسلكية واملرسلة 
غريها، وكذلك فيما يتعلق بالرسوم املفروضة بواسطة الراديو والصور املرسلة بواسطة الالسلكي واالتصاالت اهلاتفية و 

  على األنباء املرسلة إىل الصحف ودور اإلذاعة.

   

  12البند 

  ال جيوز فرض أية رقابة على املراسالت الرمسية أو على غريها من االتصاالت الرمسية للوكاالت املتخصصة.  

ا وتلقيه   ا بواسطة رسل أو حقائب خمتومة وحيق للوكاالت املتخصصة استعمال الرموز وإرسال مكاتبا
  يكون هلا وهلم ما للحقائب الدبلوماسية والرسل الدبلوماسيني من حصانات وامتيازات.

وال جيوز أن يؤول أي شيء يف هذا البند تأويال حيول دون اختاذ ما يناسب من احتياطات أمنية حتدد   
  باالتفاق بني دولة طرف يف هذه االتفاقية ووكالة متخصصة.

   

  ملادة اخلامسةا

  ممثلو الدول األعضاء

   

  13البند 

يتمتع ممثلو الدول األعضاء يف االجتماعات اليت تدعو إحدى الوكاالت املتخصصة إىل عقدها، أثناء   
م منه، باالمتيازات واحلصانات التالية:   أدائهم ملهامهم وخالل سفرهم إىل مكان االجتماع وعود



عليهم أو اعتقاهلم وحجز أمتعتهم الشخصية واحلصانة القضائية احلصانة فيما يتعلق بالقبض   (أ)  
  التامة فيما يصدر عنهم بصفتهم الرمسية من قول أو كتابة أو عمل؛

  حرمة احملررات والوثائق مجيعها؛  (ب)  

  حق استعمال الرموز وتلقي احملررات أو املكاتبات بواسطة الرسل أو احلقائب املختومة؛  (ج)  

إعفائهم وأزواجهم من قيود اهلجرة وإجراءات قيد األجانب أو التزامات اخلدمة الوطنية يف حق   (د)  
ا أثناء أدائهم ملهامهم؛ ا أو ميرون    الدولة اليت يزورو

التسهيالت عينها اليت متنح ملمثلي احلكومات األجنبية املوفودين يف مهمات رمسية مؤقتة فيما   (هـ)  
  لى العملة أو الصرف؛يتعلق بالقيود املفروضة ع

ا فيما يتعلق   (و)   احلصانات والتسهيالت عينها اليت متنح ألعضاء البعثات الدبلوماسية من املرتبة ذا
  بأمتعتهم الشخصية.

   

  14البند 

يظل ممثلو الدول األعضاء لدى الوكاالت املتخصصة يف االجتماعات اليت تدعو إىل عقدها متمتعني   
م حىت بعد زوال الصفة  باحلصانة القضائية فيما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل أثناء قيامهم بواجبا

م.   التمثيلية عنهم، وذلك تأمينا حلريتهم التامة يف القول واستقالهلم التام يف القيام بواجبا

   

  15البند 

ليت تدعو إىل إن املدة اليت يقضيها ممثلو الدول األعضاء لدى الوكاالت املتخصصة يف االجتماعات ا  
م، ال تعترب مدة إقامة مىت كان فرض أي شكل من أشكال الضريبة  عقدها إحدى الدول األعضاء للقيام بواجبا

  مرتبطا باإلقامة.

   

  16البند 



متنح االمتيازات واحلصانات ملمثلي الدول األعضاء تأمينا حلريتهم يف أداء مهامهم املتعلقة بالوكاالت   
نافع شخصية لألفراد. وعلى هذا حيق لكل دولة من الدول األعضاء، بل يتوجب عليها، رفع املتخصصة ال حتقيقا مل

احلصانة عن ممثليها كلما رأت أن هذه احلصانة حتول دون أن تأخذ العدالة جمراها وأن من املمكن رفعها دون 
  اإلضرار بالغاية اليت منحت من أجلها.

   

  17البند 

على سلطات الدولة اليت يكون الشخص من رعاياها أو يكون  15و  14و  13ال تسري أحكام البنود   
  أو كان ممثال هلا.

   

  املادة السادسة

  املوظفون

   

  18البند 

حتدد كل وكالة متخصصة فئات املوظفني الذين تسري عليهم أحكام هذه املادة وأحكام املادة الثامنة.   
ا األمني العام وتقوم مبوافاة حكومات  ا فيما يتعلق بتلك الوكالة، وتوايف  مجيع الدول األطراف يف هذه االتفاقية 

ذه الفئات.   لألمم املتحدة. وتوايف احلكومات املذكورة أعاله من وقت إىل آخر بأمساء املوظفني املشمولني 

   

  19البند 

  يتمتع موظفو الوكاالت املتخصصة:  

  القضائية يف كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرمسية من قول أو كتابة أو عمل؛باحلصانة   (أ)  

ا من الوكاالت املتخصصة   (ب)   ا من الضريبة على املرتبات واملكافآت اليت يتقاضو باإلعفاءات ذا
ا موظفو األمم املتحدة؛   وبنفس الشروط اليت يتمتع 



م من قيود اهلجرة وإجراءات قيد األجانب؛باإلعفاء هم وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعو   (ج)     لو

باالمتيازات عينها اليت متنح للموظفني الذين هم يف مثل درجتهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية   (د)  
  يتعلق بالتسهيالت اخلاصة بصرف العمالت؛ فيما

م على التسهيالت عينها ال  (هـ)   يت متنح للموظفني باحلصول هم وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعولو
  الذين هم يف مثل درجتهم يف البعثات الدبلوماسية يف وقت األزمات الدولية فيما يتعلق بالعودة إىل وطنهم؛

  حبق استرياد أثاثهم وأمتعتهم معفاة من الرسوم عند تسلمهم العمل يف الدولة صاحبة الشأن.  (و)  

   

  20البند 

ات اخلدمة الوطنية، شريطة أن يقتصر هذا اإلعفاء، بالنسبة يُعفى موظفو الوكاالت املتخصصة من التزام  
للدول اليت هم من رعاياها، على موظفي الوكاالت املتخصصة الذين أُدرجت أمساؤهم، حبكم مهامهم، يف قائمة 

  أعدها الرئيس التنفيذي للوكالة املتخصصة ووافقت عليها الدولة املعنية.

لوكاالت املتخصصة للخدمة الوطنية، متنح الدولة املعنية، بناء إذا استدعي موظفون آخرون من موظفي ا  
على طلب الوكالة املتخصصة املعنية، ما قد يلزم من تأجيالت مؤقتة لالستدعاء للخدمة جتنبا لتعطيل سري األعمال 

  األساسية.

  21البند 

أداء واجبه، هو يتمتع الرئيس التنفيذي لكل وكالة متخصصة، وأي موظف ينوب عنه أثناء غيابه عن   
، باالمتيازات واحلصانات 20و  19وزوجته وأوالده القصَّر عالوة على احلصانات واالمتيازات احملددة يف البندين 

  واإلعفاءات والتسهيالت املمنوحة للمبعوثني الدبلوماسيني، وفقا للقانون الدويل.

   

  22البند 

االمتيازات واحلصانات للموظفني حتقيقا ملصاحل الوكاالت املتخصصة ال حتقيقا ملنفعة شخصية لألفراد متنح   
أنفسهم. وحيق لكل وكالة متخصصة كما يتوجب عليها أن ترفع احلصانة عن أي موظف ويف أية حالة ترى معها 

  ون اإلضرار مبصاحل الوكالة املتخصصة.أن تلك احلصانة حتول دون أن تأخذ العدالة جمراها وأن من املمكن رفعها د

   



  23البند 

تتعاون كل وكالة متخصصة يف مجيع األوقات مع السلطات املختصة التابعة للدول األعضاء لتسهيل سري   
العدالة سريا حسنا وتأمني مراعاة أنظمة الشرطة واحليلولة دون حصول أي تعسف يف استعمال االمتيازات 

  ذكورة يف هذه املادة.واحلصانات والتسهيالت امل

   

  املادة السابعة

  إساءة استعمال االمتيازات

   

  24البند 

إذا رأت دولة طرف هذه االتفاقية أنه قد وقعت إساءة استعمال ألحد االمتيازات واحلصانات املمنوحة   
ساءة وحملاولة منع مبقتضى هذه االتفاقية، تتشاور تلك الدولة مع الوكالة املتخصصة ذات الشأن للتحقق من وقوع اإل

تكرارها إن ثبت وقوعها. وإذا مل تسفر هذه املشاورات عن نتيجة مرضية للدولة وللوكالة املتخصصة صاحبيت 
الشأن، رفعت مسألة ما إذا كانت هناك إساءة استعمال ألحد االمتيازات أو إحدى احلصانات إىل حمكمة العدل 

ل الدولية أن مثة إساءة استعمال، حيق للدولة الطرف يف هذه . فإذا وجدت حمكمة العد32الدولية طبقا للبند 
االتفاقية واليت مستها تلك اإلساءة، أن حترم الوكالة املتخصصة بعد إخطارها من االمتياز أو احلصانة اليت ُأسيء 

  استعماهلا.

   

  25البند 

عات اليت تدعو إليها ال حيق للسلطات اإلقليمية أن تطلب إىل ممثلي الدول األعضاء يف االجتما  - 1  
م منه، أو إىل املوظفني املنصوص  الوكاالت املتخصصة أثناء قيامهم بوظائفهم أثناء سفرهم إىل مقر االجتماع وعود

مغادرة البالد اليت يؤدون فيها مهامهم بسبب ما يقومون به من أنشطة بصفتهم الرمسية، على  18عليهم يف البند 
شخاص استعمال امتيازات اإلقامة بأن أتى يف هذه الدولة أعماال خترج عن نطاق أساء أحد أولئك األ أنه إذا ما

  مهامه الرمسية، كان حلكومة هذه الدولة أن تطلب إليه مغادرة أراضيها بشرط:

أال يطلب إىل ممثلي الدول األعضاء أو األشخاص املتمتعني باحلصانة الدبلوماسية طبقا   ’1‘  - 2  
البالد إال وفقا لإلجراءات الدبلوماسية اليت تتبع مع املبعوثني مغادرة  21ألحكام البند 

  الدبلوماسيني املعتمدين لدى هذه الدولة.



، فال جيوز إصدار األمر إليه مبغادرة 21إذا كان املوظف ممن ال تسري عليه أحكام البند   ’2‘    
تلك الدولة وعلى أال تعطى هذه املوافقة إال بعد مبوافقة وزير خارجية   أراضي الدولة إال

استشارة الرئيس التنفيذي للوكالة املتخصصة ذات الشأن؛ وإذا اختذت إجراءات إبعاد موظف،  
كان للرئيس التنفيذي للوكالة املتخصصة حق التدخل يف هذه اإلجراءات ملصلحة املوظف 

  الذي اختذت ضده.

   

  املادة الثامنة

  جوازات املرور

  26بند ال

حيق ملوظفي الوكاالت املتخصصة أن يستعملوا جوازات مرور األمم املتحدة حسب الرتتيبات اإلدارية اليت   
يعقدها األمني العام لألمم املتحدة مع السلطات املختصة يف الوكاالت املتخصصة واليت قد يعهد إليها بسلطات 

ملتحدة تبليغ كل دولة طرف يف هذه االتفاقية بكل ترتيب خاصة إلصدار جوازات املرور. وعلى األمني العام لألمم ا
  إداري يعقده يف هذا الشأن.

  27البند 

تعرتف الدول األطراف يف هذه االتفاقية جبوازات املرور اليت تصدرها األمم املتحدة ملوظفي الوكاالت   
ا وثائق سفر قانونية.   املتخصصة وتقبل 

   

  28البند 

طلبات احلصول على التأشرية، عند تطّلب التأشرية، اليت يقدمها موظفو ينظر بالسرعة املمكنة يف   
م مسافرون يف  ذه الطلبات شهادة تفيد أ الوكاالت املتخصصة، حاملو جوازات مرور األمم املتحدة، مىت أرفقت 

  مهمة لوكالة متخصصة. كما تقدم إىل األشخاص املذكورين التسهيالت الالزمة لسرعة سفرهم.

   

  29البند 

للخرباء وغريهم من األشخاص الذين حيملون  28متنح تسهيالت مماثلة للتسهيالت احملددة يف البند   
م مسافرون يف مهمة لوكالة متخصصة رغم أنه ليسوا من حاملي جوازات مرور األمم املتحدة.   شهادة تفيد أ



  30البند 

تقل  ، ورؤساء اإلدارات وغريهم من املوظفني ممن المينح الرؤساء التنفيذيون، ومساعدو الرؤساء التنفيذيني  
رتبتهم عن رتبة رئيس إدارة بوكالة متخصصة، واملسافرون جبواز مرور لألمم املتحدة ألداء مهمة للوكاالت 

  املتخصصة، نفس تسهيالت السفر اليت متنح ملوظفي البعثات الدبلوماسية من الرتبة املماثلة.

   

  املادة التاسعة

   

  تسوية المنازعات

   

  31البند 

  على كل وكالة متخصصة أن تتخذ التدابري للطرق املناسبة لتسوية:  

املنازعات الناشئة عن العقود وغريها من املنازعات اليت هلا صفة القانون اخلاص واليت تكون   (أ)  
  الوكالة اخلاصة طرفا فيها؛

ملتمتعني باحلصانة حبكم منصبه الرمسي طرفا املنازعات اليت يكون أحد موظفي الوكالة اخلاصة ا  (ب)  
  .22فيها، إذا مل تكن هذه احلصانة قد رُفعت عنه وفقا ألحكام البند 

  32البند 

ُحيال كل خالف ناشئ عن تفسري أو تطبيق هذه االتفاقية إىل حمكمة العدل الدولية، ما مل يتفق الطرفان   
اع بينهما. وإذا نشأ خالف بني إحدى الوكاالت املتخصصة يف أي حالة على اللجوء إىل طريقة أخرى لفض النـز 

من جهة وإحدى الدول األعضاء من جهة أخرى، يُقدم طلب للحصول على فتوى منها يف أي مسألة قانونية 
من النظام األساسي للمحكمة وأحكام االتفاقات ذات  65من امليثاق واملادة  96يثريها هذا اخلالف وفقا للمادة 

مة بني األمم املتحدة والوكالة املتخصصة املعنية. ويقبل الطرفان الفتوى الصادرة من احملكمة باعتبارها فتوى الصلة املرب 
  ائية.

   

  املادة العاشرة



   

  املرفقات وتطبيق االتفاقية على كل وكالة متخصصة

   

  33البند 

النموذجية على كل وكالة متخصصة مع مراعاة ما يُدخل عليها من تعديــل فــــي النــص تسري املواد   
ــذه الوكالـــة وفقــا ألحكام البندين    .38، و 36النهائـــي (أو املعدل) للمرفــق اخلاص 

  34البند 

ا جيب تفسري أحكام االتفاقية فيما يتعلق بكل وكالة من الوكاالت املتخصصة يف ضوء امل   هام املنوطة 
ا األساسي.   مبقتضى قانو

  35البند 

إىل الوكاالت املتخصصة الوارد ذكرها يف تلك املشاريع. وإذا أُنشئت  )1(9-1توصي مشاريع املرفقات من   
أي وكالة متخصصة مل يرد ذكرها يف املادة األوىل، فعلى األمني العام لألمم املتحدة أن يوافيها مبشروع املرفق الذي 

  صي به اجمللس االقتصادي واالجتماعي.يو 

  36البند 

ا    النص النهائي لكل مرفق هو الذي توافق عليه الوكالة املتخصصة ذات الشأن وفقا ألحكام قانو
األساسي. وعلى كل وكالة متخصصة أن ترسل إىل األمني العام لألمم املتحدة نسخة من املرفق الذي توافق عليه 

  .35إليه يف البند  ليحل حمل املشروع املشار

  37البند 

تسري هذه االتفاقية على الوكالة املتخصصة عندما ترسل الوكالة املذكورة إىل األمني العام لألمم املتحدة   
ا وختطره مبوافقتها على املواد النموذجية بعد تعديلها على النحو الوارد يف املرفق  النص النهائي للمرفق اخلاص 

(مع مراعاة كل تعديل قد يكون  45، 42، 32، 31، 24، 23، 22، 18، 8يذ البنود املذكور وبتعهدها بتنف
يف النص النهائي حىت تصبح متمشية مع الصك املنشئ للوكالة)، وكل أحكام  32من الضروري إدخاله على البند 

األمم املتحدة وغريها من املرفق املقررة اللتـزامات على الوكالة. وعلى األمني العام موافاة مجيع الدول األعضاء يف 



الدول األعضاء يف الوكاالت املتخصصة بنسخ معتمدة من مجيع املرفقات اليت تقدم إليه وفقا هلذا البند ومن 
  .38املرفقات املعدلة املقدمة وفقا للبند 

   

  38البند 

ا األساسي إدخال تعديالت على النص النهائي    إذا قررت إحدى الوكاالت املتخصصة وفقا ألحكام قانو
  وجب عليها إرسال املرفق املعدل إىل األمني العام لألمم املتحدة. 36للمرفق بعد تقدميه وفقا للبند 

   

  39البند 

قية وال تؤثر بأي شكل على املزايا واحلصانات اليت منحتها أو قد متنحها إحدى ال حتد أحكام هذه االتفا  
إىل وكالة متخصصة بسبب وجود مقرها أو مكاتبها اإلقليمية يف أراضي تلك الدولة. وال ميكن تفسري  الدول

ا حتول دون عقد اتفاقات إضافية من أي دولة طرف فيها وأي وكالة متخصصة  هذه االتفاقية على أ
  لتيسري تطبيق أحكام هذه االتفاقية أو التوسع أو احلد من املزايا واحلصانات اليت متنحها.

   

  40البند 

من املفهوم أن األحكام املوحدة املعدلة مبقتضى النص النهائي للمرفق الذي ترسله إحدى الوكاالت   
)، جيب أن تكون 38عدل طبقا للبند (أو املرفق امل 36املتخصصة إىل األمني العام لألمم املتحدة عمال بالبند 

منسقة مع أحكام القانون األساسي للوكالة ذات الشأن املعمول به عند إرسال املرفق. فإذا احتاج األمر إىل إدخال 
تعديل على هذا القانون لتحقيق ذلك االتساق وجب أن يتم هذا التعديل باألوضاع املقررة يف قانون الوكالة 

  نص النهائي (أو املعدل) للمرفق.األساسي قبل إرسال ال

ليس من شأن هذه االتفاقية أن تُلغي أو ختالف أي حكم من أحكام القانون األساسي ألي وكالة   
متخصصة أو أي حق أو التزام تكتسبه أو تلتزم 

لالطالع على نص مشاريع   )1(    به بطريق آخر.
املرفقات املذكورة أعاله، انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، 

  وما يليها. 124، الصفحة الدورة الثانية، القرارات



  املادة احلادية عشرة

   

  أحكام ختامية

   

  41البند 

املتحدة وأي عضو يف إحدى الوكاالت املتخصصة (مع مراعاة يتم انضمام أي عضو من أعضاء األمم   
) إىل هذه االتفاقية بإيداع وثيقة االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة وينفذ االنضمام من 42أحكام املادة 

  تاريخ إيداع هذه الوثيقة.

   

  42البند 

ا إىل الدول األعضاء فيها من تُبلغ الوكالة املتخصصة ذات الشأن نص هذه    االتفاقية واملالحق املتعلقة 
غري األعضاء باألمم املتحدة، وتدعوها إىل االنضمام إىل االتفاقية بالنسبة إليها بإيداع وثيقة االنضمام لدى األمني 

  العام لألمم املتحدة أو لدى الرئيس التنفيذي للوكالة املتخصصة.

   

  43البند 

يف هذه االتفاقية أن تبني يف صك انضمامها الوكالة أو الوكاالت املتخصصة اليت  على كل دولة طرف  
تتعهد بتطبيق أحكام هذه االتفاقية عليها وألي دولة طرف يف هذه االتفاقية أن تبلغ األمني العام لألمم املتحدة، 

ا تتعهد بتطبيق أحكام هذه االتفاقية على واحدة أو أكثر  من الوكاالت املتخصصة بإخطار كتايب الحق بأ
  األخرى. وينفذ هذا اإلخطار من تاريخ تسلم األمني العام له.

   

  44البند 

تسري هذه االتفاقية على كل دولة طرف فيها بالنسبة ألي وكالة متخصصة عندما تصبح سارية على هذه   
  .43ىل هذه الوكالة وفقا للبند ، وعندما تتعهد الدولة املذكورة بتنفيذ أحكامها بالنسبة إ37الوكالة وفقا للبند 



  45البند 

على األمني العام لألمم املتحدة أن خيطر مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وكذلك مجيع الدول   
األعضاء يف الوكاالت املتخصصة والرؤساء التنفيذيني للوكاالت املتخصصة بإيداع كل صك انضمام يصله وفقا 

وعلى الرئيس التنفيذي لكل وكالة متخصصة  43، وكذلك باإلخطارات الالحقة اليت يتسلمها وفقا للبند 41للبند 
  .42أن ُخيطر األمني العام لألمم املتحدة والدول األعضاء يف هذه الوكالة بكل صك انضمام يودع لديه وفقا للبند 

   

  46البند 

ا اخلاصة أن تنفذ من املفهوم أن الدولة اليت تودع صك انضما   م، أو إخطارا الحقا تستطيع وفقا لتشريعا
أحكام هذه االتفاقية كما هي معدلة وفقا للنصوص النهائية للمالحق اخلاصة بالوكاالت املتخصصة اليت تشملها 

  هذه االنضمامات أو اإلخطارات.

   

  47البند 

ولة طرف يف هذه االتفاقية بتطبيقها من هذا القسم تتعهد كل د 3، و 2مع مراعاة أحكام الفقرتني   - 1
بالنسبة إىل كل وكالة متخصصة تشملها وثيقة انضمامها أو إخطارها الالحق إىل أن توجد اتفاقية معدلة أو ملحق 

معدل سار بالنسبة لتلك الوكالة، وتكون الدولة ذات الشأن قد وافقت عليه. ويف حالة املرفق املعدل، يتم قبول 
  إىل األمني العام لألمم املتحدة ويسري من يوم تسلمه له. الدول بإخطار ترسله

على أنه جيوز لكل دولة طرف يف هذه االتفاقية، وليست عضوا يف إحدى الوكاالت املتخصصة أو مل تعد   - 2
عضوا فيها، أن ترسل إخطارا كتابيا إىل األمني العام لألمم املتحدة وإىل الرئيس التنفيذي للوكاالت ذات الشأن 

ذه االتفاقية ابتداء من تاريخ معني، على أال حيل هذا التاريخ قبل بع زمها على أن متنع الوكالة املذكورة من االنتفاع 
  انقضاء ثالثة أشهر على األقل من تاريخ تسلم اإلخطار املذكور.

ا أية وكالة متخصصة تنقطع صلته  - 3 ا باألمم جيوز لكل دولة يف هذه االتفاقية أن متنع من االنتفاع 
  املتحدة.

خيطر األمني العام لألمم املتحدة كل الدول األطراف يف هذه االتفاقية بأي إخطار يصله وفقا ألحكام   - 4
  هذا القسم.



  48البند 

بناء على طلب ثُلث الدول األطراف يف االتفاقية سيعقد األمني العام لألمم املتحدة مؤمترا إلعادة النظر   
  فيها.

   

  49البند 

يبعث األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من هذه االتفاقية إىل كل وكالة من الوكاالت املتخصصة وإىل   
  حكومة كل دولة عضو يف األمم املتحدة.

   

   



  النصوص اخلتامية والنصوص املنقحة للمرفقات    

ا الوكاالت املتخصصة يف  ا    )2003نيسان/أبريل  1(بالصيغة اليت أقر

   

   



)[1]1(المرفق األول
  

  منظمة العمل الدولية

عند تطبيق األحكام املوحدة على منظمة العمل الدولية، تسري هذه األحكام رهنا باملقتضيات   
  التالية:

من ’ 1‘ 2و  1، الفقرتان 25) والبند 13تسري أحكام املادة اخلامسة (غري الفقرة (ج) من البند   - 1
املادة السابعة، على ممثلي املؤاجرين وممثلي اُألجراء ونواب ممثلي جملس إدارة منظمة العمل الدولية ومناوبيهم، ما 

  .16 مل يقرر جملس اإلدارة رفع احلصانة عن أي شخص مبوجب البند

من األحكام املوحدة  21متنح االمتيازات واحلصانات واإلعفاءات والتسهيالت املشار إليها يف البند   - 2
  ألي نائب للمدير العام ملكتب العمل الدويل وأي مدير عام مساعد ملكتب العمل الدويل.

ملون يف مينح اخلرباء (غري املوظفني املندرجني يف نطاق أحكام املادة السادسة) والعا  ’1‘  - 3
جلان املنظمة، أو القائمون مبهام للمنظمة، االمتيازات واحلصانات التالية الالزمة ألدائهم 

ملهامهم بفعالية، مبا يف ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه يف الرحالت املتصلة خبدمتهم يف تلك 
  اللجان أو املهام:

  الشخصية من احلجز؛حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم   (أ)  

احلصانة من اإلجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق مبا يعربون عنه قوال أو    (ب)  
يؤدونه من أعمال بصفتهم الرمسية، وتستمر هذه احلصانة حىت بعد انتهاء  كتابة وكل ما

  خدمة األشخاص املعنيني يف جلان املنظمة أو انتهاء عملهم يف مهام للمنظمة؛

ذات التسهيالت املتعلقة بقيود العملة أو الصرف واألمتعة الشخصية املمنوحة   (ج)  
  ملسؤويل احلكومات األجنبية املوفدين يف مهام رمسية مؤقتة؛

  حرمة أوراقهم ووثائقهم املتصلة بالعمل الذي يقومون به للمنظمة.  (د)  

املبدأ املنصوص أعاله، يسري ’ 1‘ 3فيما يتصل بالفقرة الفرعية (د) من الفقرة   ’2‘  
  من األحكام املوحدة. 12عليه يف اجلملة األخرية من البند 

                                                            

 .1948أيلول/سبتمرب  14تسلم األمني العام النص ذا احلجية يف   )[1]1(  



متنح االمتيازات واحلصانات خلرباء املنظمة ملصلحة املنظمة وليس من أجل املنفعة   ’3‘  
الشخصية لألفراد أنفسهم. ومن حق املنظمة وواجبها أن ترفع احلصانة عن أي خبري يف أي 

ا أن تعرقل سري العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخالل حالة ترى فيها أن احلصانة  من شأ
  مبصاحل املنظمة.

)[2]2(املرفق الثاين
  

  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

عند تطبيق األحكام املوحدة على منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، (ويشار إليها أدناه   
  باملقتضيات التالية:تسري هذه األحكام رهنا ”) املنظمة“ بـ

من املادة السابعة، على رئيس جملس ’ 1‘ 2و  1، الفقرتان 25تسري أحكام املادة اخلامسة والبند   - 1
  .16مل يقرر جملس املنظمة رفع احلصانة عن الرئيس مبوجب البند  املنظمة، ما

ة) والعاملون يف مينح اخلرباء (غري املوظفني املندرجني يف نطاق أحكام املادة السادس  ’1‘  - 2
جلان املنظمة، أو القائمون مبهام للمنظمة، االمتيازات واحلصانات التالية الالزمة ألدائهم 

ملهامهم بفعالية، مبا يف ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه يف الرحالت املتصلة خبدمتهم يف تلك 
  اللجان أو املهام:

  ة من احلجز؛حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصي  (أ)    

احلصانة من اإلجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق مبا يعربون   (ب)    
عنه قوال أو كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرمسية، وتستمر هذه احلصانة 

حىت بعد انتهاء خدمة األشخاص املعنيني يف جلان املنظمة أو انتهاء عملهم يف مهام 
  للمنظمة؛

التسهيالت املتعلقة بقيود العملة أو الصرف وباألمتعة الشخصية ذات   (ج)    
  املمنوحة ملسؤويل احلكومات األجنبية املوفدين يف مهام رمسية مؤقتة؛

  حرمة أوراقهم ووثائقهم املتصلة بالعمل الذي يقومون به للمنظمة.  (د)    

                                                            

  .1948كانون األول/ديسمرب   13لم األمني العام النص ذا احلجية يف تس  )[2]2(  



ملبدأ املنصوص أعاله، يسري ا’ 1‘ 2 فيما يتصل بالفقرة الفرعية (د) من الفقرة   ’2‘  
  من األحكام املوحدة. 12عليه يف اجلملة األخرية من البند 

متنح االمتيازات واحلصانات خلرباء املنظمة ملصلحة املنظمة وليس من أجل املنفعة   ’3‘  
الشخصية لألفراد أنفسهم. ومن حق املنظمة وواجبها أن ترفع احلصانة عن أي خبري يف أي 

ا أن تعرقل سري العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخالل حالة ترى فيها أن احلصانة م ن شأ
  مبصاحل املنظمة.

من األحكام املوحدة ألي  21متنح أيضا االمتيازات واحلصانات واإلعفاءات املشار إليها يف البند   - 3
  نائب للمدير العام للمنظمة.

   

)[3]3( المرفق الثاني
  

  (نص منقح) 

  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

عند تطبيق األحكام املوحدة على منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، (ويشار إليها أدناه بـ   
  تسري هذه األحكام رهنا باملقتضيات التالية:”) املنظمة“

عة، على رئيس جملس من املادة الساب’ 1‘ 2 و 1، الفقرتان 25تسري أحكام املادة اخلامسة والبند   - 1
  .16املنظمة وعلى ممثلي األعضاء املنتسبني، ما مل يقرر جملس املنظمة رفع احلصانة عن الرئيس  مبوجب البند 

مينح اخلرباء (غري املوظفني املندرجني يف نطاق أحكام املادة السادسة) والعاملون يف   ’1‘  - 2
ات واحلصانات التالية الالزمة ألدائهم جلان املنظمة، أو القائمون مبهام للمنظمة، االمتياز 

ملهامهم بفعالية، مبا يف ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه يف الرحالت املتصلة خبدمتهم يف تلك 
  اللجان أو املهام:

  حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من احلجز؛  (أ)    

ا يتعلق مبا يعربون احلصانة من اإلجراءات القضائية أيا كان نوعها فيم  (ب)    
عنه قوال أو كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرمسية، وتستمر هذه احلصانة 

حىت بعد انتهاء خدمة األشخاص املعنيني يف جلان املنظمة أو انتهاء عملهم يف مهام 
  للمنظمة؛

                                                            

  .1960أيار/مايو  26تسلم األمني العام النص ذا احلجية يف   )[3]3(  



ذات التسهيالت املتعلقة بقيود العملة أو الصرف وباألمتعة الشخصية   (ج)    
  حة ملسؤويل احلكومات األجنبية املوفدين يف مهام رمسية مؤقتة؛املمنو 

حرمة أوراقهم ووثائقهم املتصلة بالعمل الذي يقومون به للمنظمة،   (د)    
م باملنظمة، وحق استخدام الشفرة وتلقي األوراق أو املراسالت  ولغرض اتصاال

  بالربيد أو يف حقائب خمتومة.

أعاله، يسري املبدأ املنصوص ’ 1‘ 2(د) من الفقرة  فيما يتصل بالفقرة الفرعية  ’2‘  
  من األحكام املوحدة. 12عليه يف  اجلملة األخرية من البند 

متنح االمتيازات واحلصانات خلرباء املنظمة ملصلحة املنظمة وليس من أجل املنفعة   ’3‘  
ترفع احلصانة عن أي خبري يف أي الشخصية لألفراد أنفسهم. ومن حق املنظمة وواجبها أن 

ا أن تعرقل سري العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخالل  حالة ترى فيها أن احلصانة من شأ
  مبصاحل املنظمة.

من األحكام املوحدة لنائب  21متنح أيضا االمتيازات واحلصانات واإلعفاءات املشار إليها يف البند   - 3
  املدير العام للمنظمة.

   

)[4]4(الثاني المرفق
  

  (نص منقح ثان)

   

  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

عند تطبيق األحكام املوحدة على منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، (ويشار إليها أدناه بـ   
  تسري هذه األحكام رهنا باملقتضيات التالية:”) املنظمة“

من املادة السابعة، على رئيس جملس ’ 1‘ 2 و 1رتان ، الفق25تسري أحكام املادة اخلامسة والبند   - 1
  .16املنظمة وعلى ممثلي األعضاء املنتسبني، ما مل يقرر جملس املنظمة رفع احلصانة عن الرئيس مبوجب البند 

نطاق أحكام املادة السادسة) والعاملون يف مينح اخلرباء (غري املوظفني املندرجني يف   ’1‘  - 2
جلان املنظمة، أو القائمون مبهام للمنظمة، االمتيازات واحلصانات التالية الالزمة ألدائهم 

ملهامهم بفعالية، مبا يف ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه يف الرحالت املتصلة خبدمتهم يف تلك 
  اللجان أو املهام:
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  ض وحصانة أمتعتهم الشخصية من احلجز؛حصانة أشخاصهم من القب  (أ)  

احلصانة من اإلجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق مبا يعربون عنه قوال أو    (ب)  
كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرمسية، وتستمر هذه احلصانة حىت بعد انتهاء 

  ام للمنظمة؛خدمة األشخاص املعنيني يف جلان املنظمة أو انتهاء عملهم يف مه

ذات التسهيالت املتعلقة بقيود العملة أو الصرف وباألمتعة الشخصية املمنوحة   (ج)  
  ملسؤويل احلكومات األجنبية املوفدين يف مهام رمسية مؤقتة؛

يقومون به للمنظمة، ولغرض حرمة أوراقهم ووثائقهم املتصلة بالعمل الذي   (د)  
م باملنظمة، وحق استخدام الشفرات وتلقي األوراق أو املراسالت بالربيد أو يف  اتصاال

  حقائب خمتومة.

أعاله، يسري املبدأ املنصوص ’ 1‘ 2فيما يتصل بالفقرة الفرعية (د) من الفقرة   ’2‘  
  من األحكام املوحدة. 12عليه يف اجلملة األخرية من البند 

متنح االمتيازات واحلصانات خلرباء املنظمة ملصلحة املنظمة وليس من أجل املنفعة   ’3‘  
الشخصية لألفراد أنفسهم. ومن حق املنظمة وواجبها أن ترفع احلصانة عن أي خبري يف أي 
ا أن تعرقل سري العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخالل  حالة ترى فيها أن احلصانة من شأ

  .مبصاحل املنظمة

من األحكام املوحدة لنائب  21متنح أيضا االمتيازات واحلصانات واإلعفاءات املشار إليها يف البند   - 3
  املدير العام وللمديرين العامني املساعدين للمنظمة.

   

   

)[5]5(المرفق الثالث
  

   

  منظمة الطريان املدين الدويل

   

                                                            

  .1948آب/أغسطس  11تسلم األمني العام النص ذا احلجية يف   )[5]5(  



”) املنظمة“ين الدويل (ويشار إليها أدناه بـ تسري األحكام املوحدة فيما يتعلق مبنظمة الطريان املد  
  رهنا باملقتضيات التالية:

من األحكام املوحدة لرئيس  21متنح أيضا االمتيازات واحلصانات واإلعفاءات املشار إليها يف البند   - 1
  جملس املنظمة.

عاملون يف مينح اخلرباء (غري املوظفني املندرجني يف نطاق أحكام املادة السادسة) وال  ’1‘  - 2
جلان املنظمة، أو القائمون مبهام للمنظمة، االمتيازات واحلصانات التالية الالزمة ألدائهم 

ملهامهم بفعالية، مبا يف ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه يف الرحالت املتصلة خبدمتهم يف تلك 
  اللجان أو املهام:

  حلجز؛حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من ا  (أ)    

احلصانة من اإلجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق مبا يعربون   (ب)    
عنه قوال أو كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرمسية، وتستمر هذه احلصانة 

حىت بعد انتهاء خدمة األشخاص املعنيني يف جلان املنظمة أو انتهاء عملهم يف مهام 
  للمنظمة؛

التسهيالت املتعلقة بقيود العملة أو الصرف وباألمتعة الشخصية ذات   (ج)    
  املمنوحة ملسؤويل احلكومات األجنبية املوفدين يف مهام رمسية مؤقتة؛

  حرمة أوراقهم ووثائقهم املتصلة بالعمل الذي يقومون به للمنظمة.  (د)    

بدأ املنصوص أعاله، يسري امل’ 1‘ 2فيما يتصل بالفقرة الفرعية (د) من الفقرة   ’2‘  
  من األحكام املوحدة. 12عليه يف اجلملة األخرية من البند 

متنح االمتيازات واحلصانات خلرباء املنظمة ملصلحة املنظمة وليس من أجل املنفعة   ’3‘  
الشخصية لألفراد أنفسهم. ومن حق املنظمة وواجبها أن ترفع احلصانة عن أي خبري يف أي 

ا أن تعرقل سري العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخالل  حالة ترى فيها أن احلصانة من شأ
  مبصاحل املنظمة.

[6]6(املرفق الرابع
(

  

                                                            

  .1949شباط/فرباير  7تسلم األمني العام النص ذا احلجية يف   )[6]6(  



  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

   

تسري األحكام املوحدة عند تطبيقها على منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليت يشار إليها   
  ، رهنا باألحكام التالية:”)املنظمة“فيما يلي بـ 

(أوال) من املادة السابعة، ليشمل رئيس  2و  1، الفقرتني 25ميتد نطاق املادة اخلامسة ونطاق البند   - 1
املؤمتر، وأعضاء اجمللس التنفيذي للمنظمة، ومن حيلون حملهم، ومستشاريهم، باستثناء أن اجمللس التنفيذي هو 

  .16صانة عن أي من هؤالء األشخاص، مبوجب البند الذي ميلك صالحية رفع احل

يتمتع أيضا نائب املدير العام للمنظمة، وزوجه، وأوالده القصر باالمتيازات واحلصانات واإلعفاءات   - 2
والتسهيالت املمنوحة للمبعوثني الدبلوماسيني وفقا للقانون الدويل واملكفولة للرؤساء التنفيذيني للوكاالت 

  من املادة السادسة من االتفاقية. 21ب البند املتخصصة مبوج

مينح اخلرباء (غري املوظفني املندرجني يف نطاق أحكام املادة السادسة) والعاملون يف   ’1‘  - 3
جلان املنظمة، أو القائمون مبهام للمنظمة، االمتيازات واحلصانات التالية الالزمة ألدائهم 

الذي يقضونه يف الرحالت املتصلة خبدمتهم يف تلك  ملهامهم بفعالية، مبا يف ذلك أثناء الوقت
  اللجان أو املهام:

  حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من احلجز؛  (أ)  

احلصانة من اإلجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق مبا يعربون عنه قوال أو كتابة وكل   (ب)  
ستمر هذه احلصانة حىت بعد انتهاء خدمة األشخاص املعنيني يف جلان ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرمسية، وت

  املنظمة أو انتهاء عملهم يف مهام للمنظمة؛

ذات التسهيالت املتعلقة بقيود العملة أو الصرف وباألمتعة الشخصية املمنوحة ملسؤويل   (ج)  
  احلكومات األجنبية املوفدين يف مهام رمسية مؤقتة؛

واحلصانات خلرباء املنظمة ملصلحة املنظمة وليس من أجل املنفعة الشخصية  متنح االمتيازات  ’2‘  
لألفراد أنفسهم. ومن حق املنظمة وواجبها أن ترفع احلصانة عن أي خبري يف أي حالة ترى فيها أن احلصانة من 

ا أن تعرقل سري العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخالل مبصاحل املنظمة.   شأ

   

   



[7]7(املرفق اخلامس
(

  

   

  صندوق النقد الدويل

   

”) الصندوق“ تسري االتفاقية عند تطبيقها على صندوق النقد الدويل (الذي يشار إليه فيما يلي بـ  
  (مبا يف ذلك هذا املرفق)، رهنا باألحكام التالية:

و تطبيق االمتيازات من األحكام املوحدة على اخلالفات الناشئة عن تفسري أ 32يقتصر سريان البند   - 1
واحلصانات اليت يستمدها الصندوق من تلك االتفاقية، وال تكون مدرجة ضمن االمتيازات واحلصانات اليت 

ا مبوجب نظامه األساسي أو غريه.   ميكن أن يطالب 

ال تعدِّل أحكام االتفاقية (مبا يف ذلك هذا املرفق) النظام األساسي للصندوق أو تتطلب تعديله أو   - 2
تنتقص أو حتد من أي من احلقوق أو احلصانات أو االمتيازات أو اإلعفاءات املخولة للصندوق أو ألي عضو 

من أعضائه أو حمافظيه أو مديره التنفيذيني أو مناوبيه أو موظفيهم أو مستخدميه مبوجب النظام األساسي 
فرعية سياسية ألي من هؤالء للصندوق أو أي قانون أو الئحة ألي عضو من أعضاء الصندوق أو أي شعبة 

  األعضاء، أو بأي شكل آخر.

   

[8]8(املرفق السادس
(

  

    

  البنك الدويل لإلنشاء والتعمري

تسري أحكام االتفاقية (مبا يف ذلك هذا املرفق) عند تطبيقها على البنك الدويل لإلنشاء والتعمري   
  رهنا باألحكام التالية:”) البنك“(الذي يشار إليه فيما يلي بـ 

  بالنص التايل: 4يستعاض عن البند   - 1

                                                            

  .1949أيار/مايو  9تسلم األمني العام النص ذا احلجية يف   )[7]7(  

  .1949نيسان/أبريل  29تسلم األمني العام النص ذا احلجية يف   )[8]8(  



ال جيوز مقاضاة البنك إال أمام حمكمة خمتصة يف إقليم عضو يف البنك حيتفظ فيه البنك مبكتب له، “    
أو يكون قد عني فيه وكيال الستالم تبليغ أو إعالن املقاضاة، أو أصدر فيه أوراقا مالية أو ضمنها. وال 

نك من ِقبل أعضاء أو أشخاص يتصرفون باسم أعضاء أو يكون جيوز، مع ذلك، رفع دعوى ضد الب
هلم مطالبات لديهم. وتتمتع أموال البنك وموجوداته أينما كانت وأيا كان حائزها، باحلصانة من مجيع 

ائي ضد البنك   ”.أشكال املصادرة أو احلجز قبل أن يصدر حكم 

الفات الناشئة عن تفسري أو تطبيق من األحكام املوحدة على االخت 32يقتصر سريان البند   - 2
االمتيازات واحلصانات اليت يستمدها البنك من تلك االتفاقية وحدها وال تكون مدرجة ضمن االمتيازات 

ا مبوجب نظامها األساسي أو غريه.   واحلصانات اليت ميكن أن يطالب 

للبنك أو تتطلب تعديله أو  ال تعدِّل أحكام االتفاقية (مبا يف ذلك هذا املرفق) النظام األساسي  - 3
تنتقص أو حتد من أي من احلقوق أو احلصانات أو االمتيازات أو اإلعفاءات املخولة للبنك أو ألي عضو من 
أعضائه أو حمافظيه أو مديره التنفيذيني أو مناوبيه أو موظفيه أو مستخدميه مبوجب النظام األساسي للبنك أو 

ء البنك أو أي شعبة فرعية سياسية ألي من هؤالء األعضاء، أو بأي أي قانون أو الئحة ألي عضو من أعضا
  شكل آخر.

   

[9]9(املرفق السابع
(

  

  منظمة الصحة العاملية

تسري األحكام املوحدة عند تطبيقها على منظمة الصحة العاملية (اليت يشار إليها فيما يلي بـ   
  ، رهنا بالتعديالت التالية:”)املنظمة“

(أوال من املادة السابعة) ليشمل األشخاص  2 و 1، الفقرتان 25ونطاق البند  5املادة ميتد نطاق   - 1
الذين يعينون للعمل يف اجمللس التنفيذي للمنظمة، ومناوبيهم، ومستشاريهم، باستثناء أن اجمللس هو الذي ميلك 

  .16 صالحية رفع احلصانة عن أي من هؤالء األشخاص مبوجب البند

اء (غري املوظفني املندرجني يف نطاق أحكام املادة السادسة) والعاملون يف مينح اخلرب   ’1‘  - 2
جلان املنظمة، أو القائمون مبهام للمنظمة، االمتيازات واحلصانات التالية الالزمة ألدائهم 

ملهامهم بفعالية، مبا يف ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه يف الرحالت املتصلة خبدمتهم يف تلك 
  هام:اللجان أو امل

  حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من احلجز؛  (أ)  

                                                            

  .1948آب/ أغسطس  2األمني العام النص ذا احلجية يف  تسلم  )[9]9(  



احلصانة من اإلجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق مبا يعربون عنه قوال أو كتابة وكل   (ب)  
ن ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرمسية، وتستمر هذه احلصانة حىت بعد انتهاء خدمة األشخاص املعنيني يف جلا

  املنظمة أو انتهاء عملهم يف مهام للمنظمة؛

ذات التسهيالت املتعلقة بقيود العملة أو الصرف وباألمتعة الشخصية املمنوحة ملسؤويل   (ج)  
  احلكومات األجنبية املوفدين يف مهام رمسية مؤقتة؛

  حرمة مجيع األوراق والوثائق؛  (د)  

راسالت بالربيد ويف حقائب خمتومة يف احلق يف استخدام الشفرات وتلقي الوثائق وامل  (هـ)  
م مبنظمة الصحة العاملية.   اتصاال

متنح االمتيازات واحلصانات خلرباء املنظمة ملصلحة املنظمة وليس من أجل املنفعة   ’3‘  
الشخصية لألفراد أنفسهم. ومن حق املنظمة وواجبها أن ترفع احلصانة عن أي خبري يف أي 

ا أن تعرقل سري العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخالل حالة ترى فيها أن احلصانة م ن شأ
  مبصاحل املنظمة.

   

[10]10(املرفق السابع
(

  

  (نص منقح)

  منظمة الصحة العاملية

تسري األحكام املوحدة عند تطبيقها على منظمة الصحة العاملية (اليت يشار إليها فيما يلي   
  ، رهنا بالتعديالت التالية:”)باملنظمة“

(أوال) من املادة السابعة ليشمل  2و  1، الفقرتني 25ميتد نطاق املادة اخلامسة ونطاق البند   - 1
األشخاص املعينني للعمل يف اجمللس التنفيذي للمنظمة، ومناوبيهم، ومستشاريهم، باستثناء أن اجمللس التنفيذي 

  .16  هو الذي ميلك صالحية رفع احلصانة عن هؤالء األشخاص مبوجب الفرع

مينح اخلرباء (غري املوظفني املندرجني يف نطاق أحكام املادة السادسة) والعاملون يف   ’1‘  - 2
جلان املنظمة، أو القائمون مبهام للمنظمة، االمتيازات واحلصانات التالية الالزمة ألدائهم 
ك ملهامهم بفعالية، مبا يف ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه يف الرحالت املتصلة خبدمتهم يف تل

  اللجان أو املهام:

  حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من احلجز؛  (أ)  

                                                            

  .1950حزيران/ يونيه  1األمني العام النص ذا احلجية يف  تسلم  )[10]10(



احلصانة من اإلجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق مبا يعربون عنه قوال أو    (ب)  
كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرمسية، وتستمر هذه احلصانة حىت بعد انتهاء 

  املعنيني يف جلان املنظمة أو انتهاء عملهم يف مهام للمنظمة؛خدمة األشخاص 

ذات التسهيالت املتعلقة بقيود العملة أو الصرف وباألمتعة الشخصية املمنوحة   (ج)  
  ملسؤويل احلكومات األجنبية املوفدين يف مهام رمسية مؤقتة؛

  حرمة مجيع األوراق والوثائق؛  (د)  

تالم الوثائق والرسائل عن طريق حامل احلقيبة أو يف احلق يف استخدام الشفرة واس  (هـ)  
م باملنظمة؛   حقائب مغلقة ألغراض اتصاال

متنح االمتيازات واحلصانات املبينة يف الفقرتني (ب) و (هـ) أعاله لألشخاص   ’2‘  
الذين يعملون يف أفرقة اخلرباء االستشارية التابعة للمنظمة، أثناء تأديتهم ملهامهم يف تلك 

  قة.األفر 

متنح االمتيازات واحلصانات خلرباء املنظمة ملصلحة املنظمة وليس من أجل املنفعة   ’3‘  
الشخصية لألفراد أنفسهم. ومن حق املنظمة وواجبها أن ترفع احلصانة عن أي خبري يف أي 
ا أن تعرقل سري العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخالل  حالة ترى فيها أن احلصانة من شأ

  املنظمة.مبصاحل 

(أوال) من املادة السابعة ليشمل ممثلي  2و  1، الفقرتني 25نطاق املادة اخلامسة، ونطاق البند   - 3
  من دستورها. 47و  8األعضاء املنتسبني الذين يشاركون يف أعمال املنظمة وفقا للمادتني 

   

[11]11(املرفق السابع
(

  

  (نص منقح ثان)

  منظمة الصحة العاملية

تسري األحكام املوحدة عند تطبيقها على منظمة الصحة العاملية (اليت يشار إليها فيما يلي بـ   
  ، رهنا بالتعديالت التالية:”املنظمة“

(أوال) من املادة السابعة، ليشمل األشخاص  2 و 1، الفقرتني 25ميتد نطاق املادة اخلامسة والبند   - 1
ظمة ومناوبيهم ومستشاريهم، باستثناء أن اجمللس التنفيذي هو الذي املعينني للعمل يف اجمللس التنفيذي للمن

  .16ميلك صالحية رفع احلصانة عن هؤالء األشخاص مبوجب البند 

                                                            

  .1957متوز/يوليه  1تسلم األمني العام النص ذا احلجية يف   )[11]11(



مينح اخلرباء (غري املوظفني املندرجني يف نطاق أحكام املادة السادسة) والعاملون يف   ’1‘  - 2
ات واحلصانات التالية الالزمة ألدائهم جلان املنظمة، أو القائمون مبهام للمنظمة، االمتياز 

ملهامهم بفعالية، مبا يف ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه يف الرحالت املتصلة خبدمتهم يف تلك 
  اللجان أو املهام:

  حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من احلجز؛  (أ)  

يتعلق مبا يعربون عنه قوال أو  احلصانة من اإلجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما   (ب)  
كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرمسية، وتستمر هذه احلصانة حىت بعد انتهاء 

  خدمة األشخاص املعنيني يف جلان املنظمة أو انتهاء عملهم يف مهام للمنظمة؛

ذات التسهيالت املتعلقة بقيود العملة أو الصرف وباألمتعة الشخصية املمنوحة   (ج)  
  ملسؤويل احلكومات األجنبية املوفدين يف مهام رمسية مؤقتة؛

  حرمة مجيع األوراق والوثائق؛  (د)  

احلق يف استخدام الشفرة واستالم الوثائق والرسائل عن طريق حامل احلقيبة أو يف حقائب   (هـ)  
م باملنظمة؛   مغلقة ألغراض اتصاال

تني (ب) و (هـ) أعاله لألشخاص متنح االمتيازات واحلصانات املبينة يف الفقر   ’2‘  
الذين يعملون يف أفرقة اخلرباء االستشارية التابعة للمنظمة، أثناء تأديتهم ملهامهم يف تلك 

  األفرقة.

متنح االمتيازات واحلصانات خلرباء املنظمة ملصلحة املنظمة وليس من أجل املنفعة   ’3‘  
ترفع احلصانة عن أي خبري يف أي الشخصية لألفراد أنفسهم. ومن حق املنظمة وواجبها أن 

ا أن تعرقل سري العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخالل  حالة ترى فيها أن احلصانة من شأ
  مبصاحل املنظمة.

(أوال) من املادة السابعة ليشمل ممثلي  2و  1، الفقرتني 25ميتد نطاق املادة اخلامسة ونطاق البند   - 3
  من دستورها. 47و  8ون يف أعمال املنظمة وفقا للمادتني األعضاء املرتبطني الذين يشارك

من  21يتعني أيضا منح االمتيازات واحلصانات واإلعفاءات والتسهيالت املشار إليها يف البند   - 4
  األحكام املوحدة، ألي نائب للمدير العام للمنظمة.

   



)[12]12(املرفق السابع
  

  (نص منح ثالث)

  منظمة الصحة العاملية

تسري األحكام املوحدة عند تطبيقها على منظمة الصحة العاملية (اليت يشار إليها فيما بعد بـ   
  وذلك رهنا بالتعديالت التالية:”). املنظمة“

(أوال) من املادة السابعة على األشخاص املكلفني بالعمل يف  2و  1تسري املادة اخلامسة والفقرتان   - 1
م ومستشاريهم، ولكن ال ترفع احلصانة عن أي من هؤالء األشخاص مبوجب جملس املنظمة التنفيذي، ومناوبيه

  بواسطة اجمللس. إال 16البند 

مينح اخلرباء (غري املوظفني املندرجني يف نطاق أحكام املادة السادسة) والعاملون يف   ’1‘  - 2
ة ألدائهم جلان املنظمة، أو القائمون مبهام للمنظمة، االمتيازات واحلصانات التالية الالزم

ملهامهم بفعالية، مبا يف ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه يف الرحالت املتصلة خبدمتهم يف تلك 
  اللجان أو املهام:

  حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من احلجز؛  (أ)  

و  احلصانة من اإلجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق مبا يعربون عنه قوال أ  (ب)  
كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرمسية، وتستمر هذه احلصانة حىت بعد انتهاء 

  خدمة األشخاص املعنيني يف جلان املنظمة أو انتهاء عملهم يف مهام للمنظمة؛

ذات التسهيالت املتعلقة بقيود العملة أو الصرف واألمتعة الشخصية املمنوحة   (ج)  
  وفدين يف مهام رمسية مؤقتة؛ملسؤويل احلكومات األجنبية امل

  حرمة مجيع األوراق والوثائق؛  (د)  

احلق ألغراض االتصال باملنظمة يف استخدام الشفرة واستالم األوراق أو الرسائل   (هـ)  
  عن طريق حامل احلقيبة أو يف حقائب مغلقة؛

                                                            

  .1958متوز/يوليه  25تسلم األمني العام النص ذا احلجية يف   )[12]12(



 متنح االمتيازات واحلصانات الواردة يف الفقرتني (ب) و (هـ) أعاله لألشخاص  ’2‘  
  الذين يعملون يف أفرقة اخلرباء االستشارية التابعة للمنظمة أثناء تأديتهم لوظائفهم؛

متنح االمتيازات واحلصانات خلرباء املنظمة ملصلحة املنظمة وليس من أجل املنفعة   ’3‘  
الشخصية لألفراد أنفسهم. ومن حق املنظمة وواجبها أن ترفع احلصانة عن أي خبري يف أي 

ا أن تعرقل سري العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخالل  حالة ترى فيها أن احلصانة من شأ
  مبصاحل املنظمة.

من املادة السابعة على ممثلي األعضاء  25(أوال) من البند  2و  1تسري املادة اخلامسة، والفقرتان   - 3
  اسي.من النظام األس 47و  8املنتسبني واملشاركني يف أعمال املنظمة وفقا للمادتني 

متنح أيضا ألي نائب للمدير العام وألي مساعد للمدير العام وألي مدير إقليمي للمنظمة االمتيازات   - 4
  من األحكام املوحدة. 21واحلصانات واإلعفاءات والتسهيالت املشار إليها يف البند 

   

   

)[13]13(املرفق الثامن
  

  االحتاد الربيدي العاملي

  [ترمجة]

  تسري األحكام املوحدة بدون تعديل.  

   

)[14]14(املرفق التاسع
  

  االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية

حيق لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية  تسري األحكام املوحدة بدون تعديل باستثناء أنه ال  
الواردة يف البند ” املتعلقة باالتصاالتبالتسهيالت “والالسلكية أن يطالب بالتمتع باملعاملة املتميزة فيما يتعلق 

  من املادة الرابعة. 11

                                                            

  .1949/يوليه متوز 11تسلم األمني العام النص الفرنسي ذا احلجية يف   )[13]13(

  .1951كانون الثاين/يناير   16تسلم األمني العام النص ذا احلجية يف   )[14]14(



   

   

)[15]15(املرفق العاشر
  

  املنظمة الدولية لالجئني

  تسري األحكام املوحدة بدون تعديل.  

)[16]16(املرفق احلادي عشر
  

  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

  تسري األحكام املوحدة بدون تعديل.  

   

   

)[17]17(املرفق الثاين عشر
  

  املنظمة االستشارية احلكومية الدولية للمالحة البحرية

متنح لألمني العام للمنظمة وألمني جلنة السالمة البحرية االمتيازات واحلصانات واإلعفاءات   - 1
من املادة السادسة من األحكام املوحدة، بشرط أال تقتضي أحكام هذه  21والتسهيالت املشار إليها يف البند 

من املادة السادسة من  21من الدولة العضو اليت تتخذ املنظمة من أراضيها مقرا هلا تطبيق البند الفقرة 
  األحكام املوحدة على أي شخص من مواطنيها.

مينح اخلرباء (غري املوظفني املندرجني يف نطاق أحكام املادة السادسة) والعاملون يف جلان   (أ)  - 2
ة، االمتيازات واحلصانات التالية الالزمة ألدائهم ملهامهم بفعالية، مبا يف ذلك املنظمة، أو القائمون مبهام للمنظم

  أثناء الوقت الذي يقضونه يف الرحالت املتصلة خبدمتهم يف تلك اللجان أو املهام:

  حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من احلجز؛  ’1‘  

                                                            

، 108. ومت حل املنظمة مبوجب القرار 1949نيسان/أبريل  4تسلم األمني العام النص ذا احلجية يف   )[15]15(
  .1952شباط/فرباير  15الذي اختذه اجمللس العام للمنظمة الدولية للهجرة يف 

  .1951كانون األول/ديسمرب   29تسلم األمني العام النص ذا احلجية يف   )[16]16(

  .1959شباط/فرباير  12تسلم األمني العام النص ذا احلجية يف   )[17]17(



نوعها فيما يتعلق مبا يعربون عنه قوال أو  احلصانة من اإلجراءات القضائية أيا كان   ’2‘  
كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرمسية، وتستمر هذه احلصانة حىت بعد انتهاء 

  خدمة األشخاص املعنيني يف جلان املنظمة أو انتهاء عملهم يف مهام للمنظمة؛

املمنوحة  ذات التسهيالت املتعلقة بقيود العملة أو الصرف واألمتعة الشخصية  ’3‘  
  ملسؤويل احلكومات األجنبية املوفدين يف مهام رمسية مؤقتة؛

  حرمة مجيع األوراق والوثائق املتعلقة بالعمل الذي ال يؤدونه للمنظمة؛  ’4‘  

احلق يف استخدام الشفرة واستالم الوثائق والرسائل عن طريق حامل احلقيبة أو يف   ’5‘  
م باملنظمة االس   تشارية احلكومية الدولية للمالحة البحرية.حقائب مغلقة يف اتصاال

(أ) أعاله يسري املبدأ الوارد يف اجلملة  2 من البند’ 5‘و ’ 4‘وفيما يتعلق بالفقرتني الفرعيتني   
  لألحكام املوحدة. 12األخرية من البند 

صية متنح االمتيازات واحلصانات خلرباء املنظمة ملصلحة املنظمة وليس من أجل املنفعة الشخ  (ب)  
لألفراد أنفسهم. ومن حق املنظمة وواجبها أن ترفع احلصانة عن أي خبري يف أي حالة ترى فيها أن احلصانة من 

ا أن تعرقل سري العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخالل مبصاحل املنظمة.   شأ

   

)[18]18(املرفق الثاين عشر
  

  (نص منقح)

  البحرية املنظمة االستشارية احلكومية الدولية للمالحة

متنح لألمني العام للمنظمة ولوكيل األمني العام وألمني جلنة السالمة البحرية االمتيازات واحلصانات   - 1
من املادة السادسة من األحكام املوحدة، بشرط أال تقتضي  21واإلعفاءات والتسهيالت املشار إليها يف البند 

من املادة السادسة  21مة من أراضيها مقرا هلا تطبيق البند أحكام هذه الفقرة من الدولة العضو اليت تتخذ املنظ
  من األحكام املوحدة على أي شخص من مواطنيها.

                                                            

  .1968متوز/يوليه  9تلقى األمني العام النص ذا احلجية يف   )[18]18(



مينح اخلرباء (غري املوظفني املندرجني يف نطاق أحكام املادة السادسة) والعاملون يف جلان   (أ)  - 2
املنظمة، أو القائمون مبهام للمنظمة، االمتيازات واحلصانات التالية الالزمة ألدائهم ملهامهم بفعالية، مبا يف ذلك 

  أثناء الوقت الذي يقضونه يف الرحالت املتصلة خبدمتهم يف تلك اللجان أو املهام:

  حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من احلجز؛  ’1‘  

نة من اإلجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق مبا يعربون عنه قوال أو  احلصا  ’2‘  
كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرمسية، وتستمر هذه احلصانة حىت بعد انتهاء 

  خدمة األشخاص املعنيني يف جلان املنظمة أو انتهاء عملهم يف مهام للمنظمة؛

العملة أو الصرف واألمتعة الشخصية املمنوحة  ذات التسهيالت املتعلقة بقيود  ’3‘  
  ملسؤويل احلكومات األجنبية املوفدين يف مهام رمسية مؤقتة؛

  حرمة مجيع األوراق والوثائق املتعلقة بالعمل الذي يؤدونه للمنظمة؛  ’4‘  

احلق يف استخدام الشفرة واستالم الوثائق والرسائل عن طريق حامل احلقيبة أو يف   ’5‘  
م باملنظمة االستشارية احلكومية الدولية للمالحة البحرية.حقائب خم   تومة يف اتصاال

(أ) أعاله يسري املبدأ الوارد يف اجلملة األخرية  2 من البند’ 5‘و ’ 4‘فيما يتعلق بالفقرتني الفرعيتني   
  لألحكام املوحدة. 12من البند 

االمتيازات واحلصانات خلرباء املنظمة ملصلحة املنظمة وليس من أجل املنفعة الشخصية متنح   (ب)  
لألفراد أنفسهم. ومن حق املنظمة وواجبها أن ترفع احلصانة عن أي خبري يف أي حالة ترى فيها أن احلصانة من 

ا أن تعرقل سري العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخالل مبصاحل املنظمة.   شأ

   

)[19]19(رفق الثاين عشرامل
  

  (نص منقح ثان)

  املنظمة البحرية الدولية

   

                                                            

  .2002يل نيسان/أبر  8استلم األمني العام النص األصلي يف   )[19]19(



متنح لألمني العام للمنظمة ولنائب األمني العام وألمني جلنة السالمة البحرية وملديري الشعبة اإلدارية،   - 1
ة البحرية وشعبة التعاون التقين وشعبة الشؤون القانونية والعالقات اخلارجية، وشعبة املؤمترات وشعبة البيئ

، من األحكام 21االمتيازات واحلصانات واإلعفاءات والتسهيالت املشار إليها يف املادة السادسة، الفرع 
املوحدة، بشرط أال تقتضي أحكام هذه الفقرة من الدولة العضو اليت تتخذ املنظمة من أراضيها مقرا هلا تطبيق 

أي شخص من مواطنيها. فإذا غريت املنظمة لقب أي ، من األحكام املوحدة على 21املادة السادسة، الفرع 
وظيفة من وظائف املديرين املذكورة يف أي وقت من األوقات، يظل شاغلو هذه الوظائف يف الوقت الراهن 

  يتمتعون باالمتيازات واحلصانات واإلعفاءات والتسهيالت املشار إليها يف هذه الفقرة.

املندرجني يف نطاق املادة السادسة) الذين يعملون يف جلان  يتمتع اخلرباء (خبالف املسؤولني  (أ)  - 2
ا، باالمتيازات واحلصانات التالية، حسبما هو ضروري لتمكينهم من أداء  املنظمة أو يؤدون مهام خاصة 
م املرتبطة بالعمل يف هذه اللجان أو  وظائفهم على حنو فعال، مبا يف ذلك الوقت الذي يقضونه يف تنقال

  املهام:

  احلصانة من القبض أو مصادرة أمتعتهم الشخصية؛  ’1‘  

احلصانة من اإلجراء القانوين يف أي شكل فيما يتعلق بالكالم املنطوق أو املكتوب   ’2‘  
ا أثناء تأديتهم لوظائفهم الرمسية، وتستمر هذه احلصانة حىت لو مل يعد  أو األعمال اليت يؤدو

ا؛األشخاص املعنيون يعملون يف جلان املنظم   ة أو يؤدون مهام خاصة 

نفس التسهيالت املتعلقة بالعملة وقيود التحويل واألمتعة الشخصية واملمنوحة   ’3‘  
  ملسؤويل احلكومات األجنبية الذين يقومون مبهام رمسية مؤقتة؛

  حرمة مجيع األوراق والوثائق املتعلقة بالعمل الذي يؤدونه للمنظمة؛  ’4‘  

ز واستالم الوثائق والرسائل عن طريق حامل احلقيبة أو يف احلق يف استخدام الرمو   ’5‘  
م باملنظمة البحرية الدولية.   حقائب مغلقة يف اتصاال

(أ) أعاله، ينبغي تطبيق املبدأ الوارد يف اجلملة  2من الفقرة ’ 5‘و ’ 4‘فيما يتعلق بالفقرتني الفرعيتني   
  لألحكام املوحدة. 12األخرية من الفرع 

متيازات واحلصانات خلرباء املنظمة ملصلحة املنظمة وليس ملصلحة األفراد الشخصية. متنح اال  (ب)  
ويكون من حق املنظمة وواجبها سحب احلصانة من أي خبري يف أي حالة ترى أن احلصانة تعرقل سري العدالة  

  كما ميكن سحبها دون املساس مبصاحل املنظمة.

   



)[20]20(املرفق الثالث عشر
  

   

  املؤسسة املالية الدولية

   

تسري االتفاقية (مبا يف ذلك هذا املرفق) على املؤسسة املالية الدولية (اليت يشار إليها فيما يلي بـ   
  ، رهنا باألحكام التالية:”)املؤسسة“

  مبا يلي: 4يستعاض عن البند   - 1

يه املؤسسة مبكتب هلا، أو ال جيوز مقاضاة املؤسسة إال أمام حمكمة خمتصة يف إقليم عضو حتتفظ ف“    
تكون قد عينت فيه وكيال الستالم تبليغ أو إعالن املقاضاة، أو أصدرت فيه أوراقا مالية أو ضمنتها. 
وال جيوز، مع ذلك، رفع دعوى ضد املؤسسة من ِقبل أعضاء أو أشخاص يتصرفون باسم أعضاء أو 

ا ، أينما كانت وأيا كان حائزها، باحلصانة يكون هلم مطالبات لديهم. وتتمتع أموال املؤسسة وموجودا
ائي ضد املؤسسة   ”.من مجيع أشكال املصادرة أو احلجز قبل أن يصدر حكم 

من املادة الثالثة من  5من األحكام املوحدة على املؤسسة رهنا بالبند  7تسري الفقرة (ب) من البند   - 2
  النظام األساسي للمؤسسة.

   

   

رتاءى هلا أن تتنازل، بالقدر وبالشروط اليت حتددها، عن أي من جيوز للمؤسسة حسب ما ي  - 3
  االمتيازات واحلصانات اليت ختوهلا هلا املادة السادسة من نظامها األساسي.

من األحكام املوحدة على اخلالفات الناشئة عن تفسري أو تطبيق االمتيازات  32يقتصر سريان البند   - 4
ن تلك االتفاقية وال تكون مدرجة ضمن االمتيازات واحلصانات اليت ميكن واحلصانات اليت تستمدها املؤسسة م

ا مبوجب نظامها األساسي أو غريه.   أن تطالب 

ال تعدل أحكام االتفاقية (مبا يف ذلك هذا املرفق) النظام األساسي للمؤسسة أو تتطلب تعديله أو   - 5
ت أو اإلعفاءات املخولة للمؤسسة أو ألي عضو تنتقص أو حتد من أي من احلقوق أو احلصانات أو االمتيازا

                                                            

  .1959نيسان/أبريل  22استلم األمني العام النص األصلي يف   )[20]20(



من أعضائها أو حمافظيها أو مديرها التنفيذيني أو مديريها املناوبني أو موظفيها أو مستخدميها مبوجب النظام 
األساسي للمؤسسة أو أي قانون أو الئحة ألي عضو من أعضاء املؤسسة أو أي شعبة فرعية سياسية ألي من 

  ي شكل هؤالء األعضاء أو بأ

  آخر.

   

)[21]21(املرفق الرابع عشر
  

   

  املؤسسة اإلمنائية الدولية

   

تسري االتفاقية (مبا يف ذلك هذا املرفق) على املؤسسة اإلمنائية الدولية (اليت يشار إليها فيما يلي   
  ، رهنا باألحكام التالية:”)املؤسسة“ بـ

  مبا يلي: 4يستعاض عن البند   - 1

جيوز مقاضاة املؤسسة إال أمام حمكمة خمتصة يف إقليم عضو حتتفظ فيه املؤسسة مبكتب هلا، أو ال “    
تكون قد عينت فيه وكيال الستالم تبليغ أو إعالن املقاضاة، أو أصدرت فيه أوراقا مالية أو ضمنتها. 

اء أو وال جيوز، مع ذلك، رفع دعوى ضد املؤسسة من ِقبل أعضاء أو أشخاص يتصرفون باسم أعض
ا، أينما كانت وأيا كان حائزها، باحلصانة  يكون هلم مطالبات لديهم. وتتمتع أموال املؤسسة وموجودا

ائي ضد املؤسسة   ”.من مجيع أشكال املصادرة أو احلجز قبل أن يصدر حكم 

ازات من األحكام املوحدة على اخلالفات الناشئة عن تفسري أو تطبيق االمتي 32يقتصر سريان البند   - 2
واحلصانات اليت تستمدها املؤسسة من تلك االتفاقية وال تكون مدرجة ضمن االمتيازات واحلصانات اليت ميكن 

ا مبوجب نظامها األساسي أو غريه.   أن تطالب 

ال تعدل أحكام االتفاقية (مبا يف ذلك هذا املرفق) النظام األساسي للمؤسسة أو تتطلب تعديله أو   - 3
أي من احلقوق أو احلصانات أو االمتيازات أو اإلعفاءات املخولة للمؤسسة أو ألي عضو تنتقص أو حتد من 

من أعضائها أو حمافظيها أو مديرها التنفيذيني أو مديريها املناوبني أو موظفيها أو مستخدميها مبوجب النظام 

                                                            

  .1962شباط/فرباير  15استلم األمني العام النص األصلي يف   )[21]21(



عية سياسية ألي األساسي للمؤسسة أو أي قانون أو الئحة ألي عضو من أعضاء املؤسسة أو أي شعبة فر 
  عضو من هؤالء األعضاء، أو بأي شكل آخر.

   

   



[22]22(املرفق اخلامس عشر
(

  

  املنظمة العاملية للملكية الفكرية

   

تسري األحكام املوحدة عند تطبيقها على املنظمة العاملية للملكية الفكرية (اليت يشار إليها فيما يلي بـ   
  ، رهنا بالتعديالت التالية:”)املنظمة“

يتمتع نواب املديرين العامني للمنظمة أيضا باالمتيازات والضمانات واإلعفاءات والتسهيالت املشار   -  1“
  من املادة الرابعة من األحكام املوحدة. 21إليها يف البند 

مينح اخلرباء (غري املوظفني املندرجني يف نطاق أحكام املادة السادسة) والعاملون يف جلان   (أ)   – 2“
أو القائمون مبهام للمنظمة، االمتيازات واحلصانات التالية الالزمة ألدائهم ملهامهم بفعالية، مبا يف ذلك  املنظمة،

  أثناء الوقت الذي يقضونه يف الرحالت املتصلة خبدمتهم يف تلك اللجان أو املهام:

  حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من احلجز؛  ’1‘  

جراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق مبا يعربون عنه قوال أو  احلصانة من اإل  ’2‘  
كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرمسية، وتستمر هذه احلصانة حىت بعد انتهاء 

  خدمة األشخاص املعنيني يف جلان املنظمة أو انتهاء عملهم يف مهام للمنظمة؛

أو الصرف واألمتعة الشخصية املمنوحة ذات التسهيالت املتعلقة بقيود العملة   ’3‘  
  ملسؤويل احلكومات األجنبية املوفدين يف مهام رمسية مؤقتة؛

  حرمة مجيع األوراق والوثائق املتعلقة بالعمل الذي يؤدونه للمنظمة؛  ’4‘  

احلق يف استخدام الشفرة واستالم الوثائق والرسائل عن طريق حامل احلقيبة أو يف   ’5‘  
م باملنظمة؛حقائب مغلقة ألغر    اض اتصاال

أعاله ينبغي تطبيق املبدأ الوارد يف اجلملة األخرية من البند ’ 5‘و ’ 4‘فيما يتعلق بالفقرتني الفرعيتني   
  لألحكام املوحدة: 12

                                                            

  .1977تشرين األول/أكتوبر  19تسلم األمني العام النص ذا احلجية يف   )[22]22(



متنح االمتيازات واحلصانات للخرباء املشار إليهم يف الفقرة (أ) أعاله ملصلحة املنظمة وليس   (ب)  
ية لألفراد أنفسهم. ومن حق املنظمة وواجبها أن ترفع احلصانة عن أي خبري يف أي من أجل املنفعة الشخص

ا أن تعرقل سري العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخالل مبصاحل املنظمة.   حالة ترى فيها أن احلصانة من شأ

   

[23]23(املرفق السادس عشر
(

  

  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

املوحدة عند تطبيقها على الصندوق الدويل للتنمية الزراعية (الذي يشار إليه فيما يلي تسري األحكام   
  ، رهنا باألحكام التالية:”)الصندوق“ بـ

من األحكام املوحدة لرئيس  21متنح أيضا االمتيازات واحلصانات واإلعفاءات املشار إليها يف البند   - 1
  الصندوق.

ني املندرجني يف نطاق أحكام املادة السادسة) والعاملون يف مينح اخلرباء (غري املوظف  ’1‘  - 2
جلان الصندوق، أو القائمون مبهام للصندوق، االمتيازات واحلصانات التالية الالزمة ألدائهم 

ملهامهم بفعالية، مبا يف ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه يف الرحالت املتصلة خبدمتهم يف تلك 
  اللجان أو املهام:

  أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من احلجز؛ حصانة  (أ)  

احلصانة من اإلجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق مبا يعربون عنه قوال أو    (ب)  
كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرمسية، وتستمر هذه احلصانة حىت بعد انتهاء 

  تهاء عملهم يف مهام للصندوق؛خدمة األشخاص املعنيني يف جلان الصندوق أو ان

ذات التسهيالت املتعلقة بقيود العملة أو الصرف واألمتعة الشخصية املمنوحة   (ج)  
  ملسؤويل احلكومات األجنبية املوفدين يف مهام رمسية مؤقتة؛

حرمة أوراقهم ووثائقهم املتصلة بالعمل الذي يقومون به للصندوق، ولغرض   (د)  
م بالصندوق، وحق  استخدام الشفرة وتلقي األوراق أو املراسالت بالربيد أو يف اتصاال

  حقائب خمتومة؛

أعاله، يسري املبدأ املنصوص ’ 1‘ 2فيما يتصل بالفقرة الفرعية (د) من الفقرة   ’2‘  
  من األحكام املوحدة. 12عليه يف اجلملة األخرية من البند 
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وليس من أجل املنفعة  متنح االمتيازات واحلصانات للخرباء ملصلحة الصندوق  ’3‘  
الشخصية لألفراد أنفسهم. ومن حق الصندوق وواجبه أن يرفع احلصانة عن أي خبري يف أي 
ا أن تعرقل سري العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخالل  حالة ترى فيها أن احلصانة من شأ

  مبصاحل الصندوق.

[24]24(املرفق السابع عشر
(

  

  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

تسري األحكام املوحدة عند تطبيقها على منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (ويشار إليها أدناه بـ   
  رهنا بالتعديالت التالية:”) املنظمة“

 جلان مينح اخلرباء (غري املوظفني املندرجني يف نطاق أحكام املادة السادسة) والعاملون يف  (أ)  - 1
املنظمة، أو القائمون مبهام للمنظمة، االمتيازات واحلصانات التالية الالزمة ألدائهم ملهامهم بفعالية، مبا يف ذلك 

  أثناء الوقت الذي يقضونه يف الرحالت املتصلة خبدمتهم يف تلك اللجان أو املهام:

  حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من احلجز؛  ’1‘  

احلصانة من اإلجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق مبا يعربون عنه قوال أو    ’2‘  
كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرمسية، وتستمر هذه احلصانة حىت بعد انتهاء 

  خدمة األشخاص املعنيني يف جلان املنظمة أو انتهاء عملهم يف مهام للمنظمة؛

لقة بقيود العملة أو الصرف وباألمتعة الشخصية املمنوحة ذات التسهيالت املتع  ’3‘  
  ملسؤويل احلكومات األجنبية املوفدين يف مهام رمسية مؤقتة؛

  حرمة مجيع األوراق والوثائق؛  ’4‘  

(أ) أعاله، يسري املبدأ  2من الفقرة ’ 5‘و ’ 4‘فيما يتصل بالفقرتني الفرعيتني   (ب)  
  من األحكام املوحدة؛ 12البند املنصوص عليه يف اجلملة األخرية من 

متنح االمتيازات واحلصانات خلرباء املنظمة ملصلحة املنظمة وليس من أجل املنفعة   (ج)  
الشخصية لألفراد أنفسهم. ومن حق املنظمة وواجبها أن ترفع احلصانة عن أي خبري يف أي 

                                                            

  .1987أيلول/ سبتمرب  15تسلم األمني العام النص ذا احلجية يف   )[24]24(



ا أن تعرقل سري العدالة، ويتأتى فيه ا رفعها دون إخالل حالة ترى فيها أن احلصانة من شأ
  مبصاحل املنظمة.

من األحكام املوحدة ألي  21متنح أيضا االمتيازات واحلصانات واإلعفاءات املشار إليها يف البند   - 2
  نائب للمدير العام للمنظمة.

   

 
 

 
 


