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اجلريدة الر�سمية العدد )912(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/67 

ب�ساأن ان�سمام �سلطنة عمان

 اإىل اتفاق امتيازات وح�سانات 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 ،

وعلى اتفاق امتيازات وح�سانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى :  املوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل التفاق امل�سار اإليه .

املــادة الثـانيـــة : على جهات الخت�سـا�ص اإيـــداع وثائـــق الن�سمـــام اإلـــى التفــــاق وفقـــا 

لأحكامه .

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

�سـدر فى :  2   من جمادى الثانية  �سنة 1431هـ

املـوافــــق : 16 من مايـــــــــــــــــــــــو  �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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اتفاق امتيازات وح�سانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الهدف . 

اإن التفاقية تهدف اإىل ت�سهيل تاأدية الوكالة ملهامها على نحو فعال وم�ستقل ، وذلك من 

خالل منح ال�سخ�سية القانونية للوكالة ، بحيث متنحها اأهلية التعاقد واقتناء املمتلكات 

العقارية واملنقولة والت�سرف فيها والتقا�سى ، كما متنح هذه التفاقية احل�سانة الق�سائية 

ملمتلكات واأموال وجميع موظفى الوكالة ، وذلك اأثناء ممار�ستها لعملها فى اأى دولة طرف 

فى التفاقية . 

نبذة خمت�سرة .

هو عبـارة عن اتفاق م�ستقــل تعقده الوكالــــة الدولية للطاقة الذرية مع الدول الأع�ساء ، 

وقد مت اإقراره واعتمـاده من قبل جملــــ�ص املحافظيــــن بالوكالــــة الدولية للطاقـــة الذريـــة 

فى 1 يوليو 1959م .

ويعد هذا التفاق ترجمة وتف�سيال للفقرة ) ج ( من املادة )15( من النظام الأ�سا�سى للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية والتى ن�ست على : " حتدد الأهلية القانونية والمتيازات واحل�سانات 

 ، الأع�ساء  مع  الوكالة  تعقدها  م�ستقلة  اتفاقات  اأو  اتفاق  فى   ، املادة  هذه  فى  اإليها  امل�سار 

وميثلها فى ذلك املدير العام الذى يت�سرف وفقا لتعليمات جمل�ص املحافظني " .

" التفاقية اخلا�سة  اإن هذا التفاق ي�سبه فى حمتواه وي�ساير على نحو عام 

للأمم  التابعة   " املتخ�س�سة  الوكالت  بها  التى تتمتع  بالمتيازات واحل�سانات 

املتحدة .

ومبوجب هذا التفاق تتمتع الوكالة هى وممتلكاتها واأ�سولها اأينما كانت واأيا كان حائزها 

باحل�سانة الق�سائية ، حيث تعفى من التفتي�ص وال�ستيالء وامل�سادرة ونزع امللكية ومن اأى 

تتمتع  كذلك   . ت�سريعى  اأو  ق�سائى  اأو  اإدارى  اأو  تنفيذى  كان  �سواء  التدخل  اأنواع  من  نوع 

بالإعفاء من ال�سرائب املبا�سرة والر�سوم اجلمركية ، عدا الر�سوم التى حت�سل مقابل خدمات 

املرافق العامة .
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كما مينح هذا التفاق موظفى الوكالة وخرباءها ومفت�سيها - على وجه اخل�سو�ص - وممثلى 

اأع�سائها بالعديد من المتيازات واحل�سانات منها :

اأو كل ما يقومون به من  اأو كتابة  الق�سائية فى كل ما ي�سدر عنهم من قول  - احل�سانة 

اأعمال ب�سفتهم الر�سمية . 

- ح�سانة كل الأوراق والوثائق .

- الإعفاء من ال�سرائب . 

- المتيازات ذاتها التى يتمتع بها اأع�ساء البعثات الدبلوما�سية .

- منحهم فى وقت الأزمات الدولية هم واأزواجهم ومن يعولونهم من اأقربائهم ت�سهيالت 

العودة اإىل الوطن .

 ، لهم  ال�سخ�سية  امل�سلحة  حتقيق  بق�ســــد  ل  لهـــم  متنــــح  واحل�سانـــــات  المتيـــازات  فهـــذه 

واإمنا لتي�سري قيامهم بالأعمال واملهام املهنية املنوطة عليهم . 

اللتزامات .

يتعني على الدول التى ت�سري طرفا فى هذه التفاقية : 

وال�ستيالء  التفتي�ص  من  واإعفائها   ، واأ�سولها  وممتلكاتها  الوكالة  اأماكن  انتهاك  عدم   -

وامل�سادرة ونزع امللكية ، واإعفائها كذلك من ال�سرائب والر�سوم اجلمركية . 

-  اأن تعرتف بجوازات املرور التى ت�سدرها الأمم املتحدة ملوظفى الوكالة وتقبلها كوثائق 

�سفر �ساحلة . واأن تنظر بال�سرعة املمكنة فى طلبات احل�سول على التاأ�سريات الالزمة 

التى يقدمها موظفون بالوكالة يحملون جوازات مرور . 

دور الوكالة :

الأطراف فى هذا  الدول  باإبالغ حكومات جميع  اآخر  اإىل  اأن تقوم من وقت  الوكالة  على 

التفاق باأ�سماء موظفيها وخربائها . 

كما يتعني على الوكالة اأن ت�سع ما يلزم من اإجراءات لت�سوية ما يلى :

- ما تكون الوكالة طرفا فيه من منازعات نا�سئة عن العقود اأو اأى منازعات اأخرى تخ�سع 

لأحكام القانون اخلا�ص .
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ب�سبب من�سبه  يتمتع  للوكالة  تابع  اأو خبري  اأى موظف  التى يكون طرفا فيها  املنازعات   -

الر�سمى باحل�سانة .

الإيجابيات :

الذرية وموظفيها  الدولية للطاقة  للوكالة  امتيازات وح�سانات  التفاق ل مينح  اإن هذا 

ومفت�سيها وخربائها فقط ، واإمنا مينح كذلك ح�سانات وامتيازات ملمثلى الدول الأع�ساء 

فى الجتماعات التى تدعو اإليها الوكالة مبا فى ذلك :

- املوؤمتر العام واجتماعات جمل�ص املحافظني .

- اجتماعات اأى موؤمتر دوىل اأو ندوة اأو حلقة درا�سية تعقدها الوكالة .

- اجتماعات اأى جلنة منبثقة عنها .

وتتمثل هذه المتيازات واحل�سانات على وجه اخل�سو�ص فى :

الدول  ملمثلى  ال�سخ�سية  احلقائب  على  ال�ستيالء  اأو  احلجز  اأو  القب�ص  من  احلماية   -

الأع�ساء ، ومن مقا�ساتهم .

- حماية كل الوثائق والأوراق املوجودة لدى ممثلى الدول الأع�ساء . 

الإجراءات املتبعة لعملية الن�سمام :

1 - اإ�سدار مر�سوم �سلطانى باملوافقة على ان�سمام ال�سلطنة اإىل اتفاق " امتيازات وح�سانات 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية " .

2- اإيداع �سك قبول ال�سلطنة الن�سمام لدى املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية .

3- ي�سري هذا التفاق نافذا اعتبارا من تاريخ اإيداع �سك القبول .

اخلل�سة والراأى .

لذلك ، وحيث اإن ال�سلطنة حاليا هى ع�سو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وم�سدقة 

للنظام الأ�سا�سى للوكالة ، وحيث اإن ال�سلطنة قد ان�سمت �سابقا اإىل العديد من التفاقيات 

امل�سابهة والتى تتعلق بالمتيازات واحل�سانات اخلا�سة بالوكالت املتخ�س�سة التابعة لالأمم 

املتحدة مبا فى ذلك منظمة منع الأ�سلحة الكيميائية .

ونظرا ل�سيا�سة ال�سلطنة جتاه املنظمات التابعة لالأمم املتحدة ، عليه فاإننا نو�سى بالتوقيع 

على هذا التفاق .
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وبناء على اأن هذا التفاق ي�سمح بت�سجيل حتفظات على بع�ص مواده ، فعلى ال�سلطنة اأن 

تعلن حتفظها على املواد التالية :

- املادة الثانية/ب :

على الوكالة اأن تاأخذ بعني العتبار القوانني والت�سريعات الوطنية العمانية املتعلقة باقتناء 

اأى ممتلكات عقارية والت�سرف بها فى ال�سلطنة .

- املادة ال�ساد�سة ، البند 18 :

على ال�سلطنة اأن تعلن باأنها ل متنح المتيازات واحل�سانات املن�سو�ص عليها فى هذا البند 

ملوظفى الوكالة ذوى اجلن�سية العمانية خالل ممار�ستهم اأعمالهم فى ال�سلطنة .

- املادة العا�سرة ، البند 34 :

 ، النزاعات  وت�سوية  حلل  املتبعة  بالإجراءات  مقيدة  لي�ست  باأنها  تعلن  اأن  ال�سلطنة  على 

املن�سو�ص عليها فى هذا البند ، والتى تن�ص على ما يلى :

النا�سئة  ، كل اخلالفات  الأ�سا�سى  لنظامها  ، وفقا  الدوليــة  العــدل  اإىل حمكمــــة  " حتـال 

عن تف�سري هذا التفاق اأو عن تطبيقه ما مل يتفق الأطراف فى اأى حالة من احلالت 

على اللجوء اإىل اإجراء ت�سوية اآخر . واإذا ن�ساأ خالف بني الوكالة وع�سو ومل يتفقـــا على 

اإجراء ت�سوية اآخر ، طلبت فتوى ب�ساأن اأى م�ساألة قانونية تكون قد اأثريت ، وذلك طبقا 

للمادة 96 من ميثاق الأمم املتحدة وللمادة 65 من النظام الأ�سا�سى للمحكمة ولالأحكام 

ذات ال�سلة الواردة فى التفاق املعقود بني الأمم املتحدة والوكالة . وتقبل الأطراف راأى 

املحكمة بو�سفه الراأى الفا�سل " .

واإن ال�سلطنة �سوف تطبق الإجراءات التى تتما�سى مع نظامها القانونى .
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اتفاق امتيازات وح�سانات الوكالة

1 - اأقر جمل�ص املحافظني فى 1 متوز / يوليو 1959م اتفاق امتيازات وح�سانات الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية ، الوارد ن�سه طيه .

2 - وبناء على املطلوب فى البند 38 ، قام املدير العام مبوافاة حكومة كل ع�سو من اأع�ساء 

الوكالة بن�سخة م�سدقة من التفاق ، علما باأنه �سيوافى حكومة كل دولة ت�سري بعد 

ذلك ع�سوا فى الوكالة بن�سخة م�سدقة من التفاق .

اتفاق امتيازات وح�سانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الأهلية  اأن  على  تن�ص  الأ�سا�سى  النظام  ع�سرة من  املــادة اخلام�سة  ج من  الفقرة  كانت  ملا 

اتفاقات  اأو  اتفاق  املادة حتدد فى  اإليها فى تلك  امل�سار  القانونية والمتيازات واحل�سانات 

م�ستقلة تعقدها الوكالة مع الأع�ساء ، وميثلها فى ذلك املدير العام الذى يت�سرف وفقا 

لتعليمات جمل�ص املحافظني ،

للمادة  وفقا  اعتمد  قد  املتحدة  والأمم  الوكالة  بني  العالقة  ينظم  اتفاق  هناك  كــان  وملــا 

ال�ساد�سة ع�سرة من النظام الأ�سا�سى ،

وملا كانت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ، فى �سعيها اإىل التوحيد قدر الإمكان بني المتيازات 

واحل�سانات التى تتمتع بها الأمم املتحدة و�ستى الوكالت املتخ�س�سة التى ترتبط بعالقات 

مع الأمم املتحدة ، قد اعتمدت " التفاقية الخا�سة بالمتيازات والح�سانات التى تتمتع 

تلك  اإلــى  ان�سم  قد  المتحدة  الأمــم  اأع�ساء  وكــان عدد من   ،" المتخ�س�سة  الوكالت  بها 

التفاقية ،

فاإن مجل�ص المحافظين

1 - قد اأقر -  دون اإلزام احلكومات املمثلة فى املجل�ص - الن�ص الوارد اأدناه الذى ي�ساير 

على نحو عام " التفاقية اخلا�سة بالمتيازات واحل�سانات التى تتمتع بها الوكالت 

املتخ�س�سة " ،

2 - ويدعو اأع�ساء الوكالة اإلى النظر فى هذا التفاق ، وقبوله اإذا ارت�سوه .
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المادة الأولى 

التعاريف 

البند 1 - فى هذا التفاق :

) 1 ( المق�سود بعبارة  " الوكالة " هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،

) 2 ( لأغرا�ص المادة الثالثة ، فاإن عبارة  " الممتلكات والأ�سول " ت�سمل اأي�سا الممتلكات 

الوكالة فى ممار�ستها لمهامها  التى تديرها  اأو  الوكالة  التى فى حرا�سة  والأ�سول 

المن�سو�ص عليها فى نظامها الأ�سا�سى ،

الأع�ساء"جميع  "ممثلو  عــبــارة  تعنى   ، والثامنة  الخام�سة  المادتين  لأغــرا�ــص   )  3  (

المحافظين والممثلين  والمناوبين والم�ست�سارين والخبراء التقنيين واأمناء الوفود ،

) 4 ( فى البنود 12 و 13 و 14 و 27 تعنى عبارة " الجتماعات التى تدعو اإليها الوكالة " :

) 1 ( اجتماعات موؤتمرها العام ومجل�ص محافظيها ،

) 2 ( واجتماعات اأى موؤتمر دولى اأو ندوة اأو حلقة درا�سية اأولجنة تعقدها الوكالة ،

) 3 ( واجتماعات اأى لجنة منبثقة عن اأى من تلك الهيئات ، 

) 5 ( لأغرا�ص المادتين ال�ساد�سة والتا�سعة تعنى عبارة " موظفو الوكالة " المدير العام 

وجميع موظفى الوكالة با�ستثناء المعينين منهم تعيينا محليا والمتقا�سين اأجورهم 

بال�ساعة .

المادة الثانية

ال�سخ�سية القانونية

البند 2 - للوكالة �سخ�سية قانونية . ولها اأهلية ) اأ ( التعاقد ، ) ب ( واقتناء الممتلكات 

العقارية والمنقولة والت�سرف فيها ، ) ج ( والتقا�سى .

المادة الثالثة

الممتلكات والأموال والأ�سول

البند 3 - تتمتع الوكالة ، هى وممتلكاتها واأ�سولها اأينما كانت واأيا كان حائزها ، بالح�سانة 

الق�سائية ، وترفع عنها هذه الح�سانة اإذا تنازلت عنها �سراحة فى حالة معينة 

ويكون الرفع فى حدود هذا التنازل . ومن المفهوم مع ذلك اأن التنازل ل يمكن 

اأن يمتد اإلى اإجراءات التنفيذ .
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البند 4 - ل يجوز انتهاك اأماكن الوكالة . وتعفى ممتلكات الوكالة واأ�سولها ، اأينما كانت 

واأيا كان حائزها ، من التفتي�ص وال�ستيالء والم�سادرة ونزع الملكية ، ومن اأى 

نوع من اأنواع التدخل �سواء كان باإجراء تنفيذى اأو اإدارى اأو ق�سائى اأو ت�سريعى .

البند 5 - ل يجوز انتهاك محفوظات الوكالة ، وعموما جميع الوثائق التى تملكها اأو التى 

فى حيازتها اأينما كانت .

البند 6 - دون الخ�سوع لأى نوع من اأنواع رقابة مالية اأو تنظيم مالى اأو اأى قرار بوقف 

تنفيذ اللتزامات المالية :

 ) اأ ( للوكالة اأن تحرز اأموال وذهبا وعمالت من اأى نوع ، واأن تم�سك ح�ساباتها 

باأى عملة كانت ،

) ب ( للوكالــــة اأن تحـــول بحريـــة اأموالها وذهبها وعمالتهــا من اأى بلد اإلى اآخر 

اأو داخل اأى بلد ، واأن تبدل اأى عملة تكون فى حيازتها باأى عملة اأخرى .

مالحظات  اأى   ،  6 البند  بمقت�سى  حقوقها  ممار�ستها  اأثــنــاء   ، الوكالة  تراعى   -  7 البند 

توجهها اإليها حكومة اأى دولة طرف فى هذا التفاق ، وذلك بالقدر الذى ترى 

اأن فى و�سعها ال�ستجابة لهذه المالحظات دون اإ�سرار بم�سالحها .

البند 8 - تكون الوكالة ، هى واأ�سولها واأيراداتها و�سائر ممتلكاتها :

) اأ ( معفاة من جميع ال�سرائب المبا�سرة ، ومع ذلك فمن المفهوم اأن الوكالة 

لن تطلب اعفاءها من �سرائب لي�ست فى الواقع �سوى ر�سوم تح�سل مقابل 

خدمات المرافق العامة ،

) ب ( معفـــــاة مــن الر�ســـــوم الجمركيـــة ومـــن اأى حظـــــر اأو قيـــــد علــــى الــــواردات 

وال�سادرات بالن�سبة للمواد التى ت�ستوردها اأو ت�سدرها الوكالة ل�ستعمالها 

اأن المواد التى ت�ستورد بمقت�سى هذا  الر�سمى . ومع ذلك فمن المفهوم 

الإعفــاء الجمركـــى لن تبـــاع فى البلد الـــذى ا�ستـــوردت اإليه اإل بمقت�ســــى 

�سروط يتفق عليها مع حكومة ذلك البلد ،

) ج ( معفاة من الر�سوم الجمركية ومن اأى حظر اأو قيد على الواردات وال�سادرات 

فيما يخت�ص بمطبوعاتها . 
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ال�سرائب  ، اعفاءها من ر�سوم النتاج ومن  ، كقاعدة عامة  الوكالة  9 - لن تطلب  البند 

المقررة على بيع المنقولت والعقارات ، اإل اأنه عندما تقوم الوكالة ب�سراء كميات 

كبيرة من ال�سلع التى يت�سمن ثمنها مثل هذه الر�سوم وال�سرائب ل�ستعمالهــا 

، ح�سب  التفاق تتخذ  الأطــراف فى هذا  الــدول  فــاإن   ، الر�سميـــة  اأعمالهـــا  فى 

الإمكان ، ترتيبات اإدارية منا�سبة لإعفاء الوكالة من قيمة الر�سوم اأو ال�سريبة 

اأو لرد هذه القيمة اإليها .

المادة الرابعة 

الت�سهيلت المتعلقة بالت�سالت 

البند 10 - تتمتع الوكالــــة فيما تجريــــه من ات�ســـالت ر�سمية داخل اأرا�سى كل دولة طرف 

فى هذا التفاق  - وبقدر ما قد يت�سق مع اأى اتفاقات اأو لوائح اأو ترتيبات دولية 

تمنحها  التى  المعاملة  عــن  تقل  ل  بمعاملة   - فيها  طرفا  الــدولــة  هــذه  تكون 

حكومة هذه الدولة لأى حكومة اأخرى ، بما فى ذلك البعثة الدبلوما�سية لهذه 

الأخيرة ، وذلك ب�ساأن الأولويات والتعريفات والر�سوم المفرو�سة على البريد 

على  المفرو�سة  ال�سحفية  الر�سوم  وب�ساأن   ، والال�سلكية  ال�سلكية  والت�سالت 

المعلومات المقدمة اإلى ال�سحافة والإذاعة .

البند 11 - لن تفر�ص اأى رقابة على المرا�ســالت الر�سميـــة وغيرها من الت�سالت الر�سمية 

التى تجريها الوكالة .

وللوكالة حق ا�ستعمال ال�سفرة واإر�سال وت�سلم المرا�سالت وغيرها من البالغات 

الر�سمية بطريق حاملى الحقيبة اأو فى حقائب مختومة تكون لها الح�سانات 

وللحقائب  الــدبــلــومــا�ــســيــة  الحقيبة  لحاملى  الممنوحة  ذاتــهــا  والمــتــيــازات 

الدبلوما�سية .

ولي�ص فى هذا الق�سم ما يمكن تف�سيره ، على اأنه يحول دون اتخاذ احتياطات 

الأمن المنا�سبة التى يتفق عليها بين اأى دولة طرف فى هذا التفاق والوكالة .
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المادة الخام�سة 

ممثلو الأع�ساء 

البند 12 - يتمــتع ممثـــلو الأع�ســـاء فى الجتماعـــات التى تدعـــو اإليهــا الوكالــــة بالمتيــازات 

والح�سانات التالية اأثناء تاأديتهم اأعمالهم واأثناء رحالتهم من مكان الجتماع 

واإليه :

) اأ (  الح�سانـــة من القبـــ�ص عليهـــم �سخ�سيـــا اأو حجــزهـــم اأو ال�ستيـــــالء على 

حقائبهم ال�سخ�سية ، ومن مقا�ساتهم باأى �سكل على ما ي�سدر عنهم من 

قول اأو كتابة وعلى كل ما يقومون به من اأعمال ب�سفتهم الر�سمية .

) ب ( ح�سانة كل الأوراق والوثائق .  

) ج ( حق ا�ستعمال ال�سفرة وت�سلم الأوراق والمرا�سالت بوا�سطة حاملى الحقيبة 

اأو فى حقائب مختومة .

) د (  الإعفاء بالن�سبة لهم ولأزواجهم من كل القيود الخا�سة بالهجرة واإجراءات 

ت�سجيل الأجانب والتزامات الخدمـة الوطنيــة فى الدولة التى يزورونهــا 

اأو التى يعبرونها اأثناء ممار�ستهم لمهامهم .

) هـ ( الت�سهيالت نف�سها فيما يخت�ص بقيود العملة اأو النقد التى تعطى لممثلى 

الحكومات الأجنبية الموفدين فى بعثات ر�سمية موؤقتة .

بالحقائب  يخت�ص  فيما   ، تعطى  التى  نف�سها  والت�سهيالت  الح�سانات   ) و   (

ال�سخ�سية ، لأع�ساء البعثات الدبلوما�سية من ذوى الرتب المماثلة . 

البند 13 - لكى يكفـــل لممثلـــى اأع�ســـاء الوكالــــة فى الجتماعــــات التى تدعــــو اإليهــا الوكالة 

حرية التعبير كاملة وال�ستقالل التام فى تاأديتهم واجباتهم ، ت�ستمر ح�سانتهم 

من المقا�ساة على ما يدلون به من اأقوال اأو بيانات مكتوبة وعلى كل الأعمال 

تلك  اأداء  انتهائهم من  بعد  ما  اإلــى   ، واجباتهم  تاأديتهم  فى  بها  يقومون  التى 

الواجبات .

البند 14 - عندمــا يكون ا�ستحقاق اأى نوع من ال�سرائــب مرتبطــا بالإقامــة ، فاإن الفترات 

التى يق�سيها ممثلو اأع�ساء الوكالة فى الجتماعات التى تعقدها الوكالة فى 

دولة ع�سو لأداء واجباتهم لن تعتبر مدد اإقامة .
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البند 15 - ل تمنــح المتيـــازات والح�سانـــات لممثلـــى الأع�ســـاء لمنفعتهـــم ال�سخ�سية ، بل 

لتاأمين ا�ستقاللهم فى ممار�ستهم وظائفهم فيما يتعلق بالوكالة . ومن ثم فاإن 

من حق الع�سو ، بل ومن واجبه ، اأن يرفع الح�سانة عن ممثليه فى اأى حالة 

يرى فيها الع�سو اأن الح�سانة �ستعيق �سير العدالة واأن رفعها لن ي�سر بالغر�ص 

الذى منحت من اأجله .

البند 16 - ل تنطبــق اأحكـام البنـــود 12 و 13 و 14 فى مواجهـــة �سلطــــات الدولة التى ينت�سب 

اإليها ال�سخ�ص اأو يمثلها اأو كان يمثلها .

المادة ال�ساد�سة

الموظفـــون

البند 17 - على الوكالة اأن تقوم من وقت اإلى اآخر باإبـالغ حكومــات جميع الدول الأطراف 

فى هذا التفاق باأ�سماء الموظفين الذين تطبق عليهم اأحكام هذه المادة واأحكام 

المادة التا�سعة .

البند 18 - ) اأ ( يتمتع موظفو الوكالة بما يلى :

) 1 ( الح�سانة الق�سائية فى كــل ما ي�سدر عنهــم من قــــول اأو كتابــة وكل 

ما يقومون به من اأعمال ب�سفتهم الر�سمية .

) 2 ( الإعفاءات ال�سريبية التى يتمتع بها موظفو المم المتحدة وبنف�ص 

الوكالة  تدفعها  التى  والمكافاآت  بالرواتب  يخت�ص  فيما   ، ال�سروط 

لهم .

قيود  من  اأقربائهم  من  يعولون  ولمن  ولأزواجــهــم  لهم  الح�سانة   )  3  (

الهجرة واإجراءات ت�سجيل الأجانب .

الدبلوما�سية من  البعثات  اأع�ساء  بها  التى يتمتع  ذاتها  ( المتيازات   4 (

ذوى الرتب المماثلة فيما يخت�ص بت�سهيالت ال�سرف .

) 5 ( منحهم فى وقت الأزمــات الدوليـــة ، هـــم واأزواجهــم ومن يعولونهــم 

من اأقربائهم ، ت�سهيالت العودة اإلى الوطن التى يتمتع بها اأع�ساء 

البعثات الدبلوما�سية من ذوى الرتب المماثلة .
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بدء  عند  جمركية  ر�سوم  دفــع  دون  واأمتعتهم  اأثاثهم  ا�ستيراد  حق   )  6  (

التحاقهم بمن�سبهم فى البلد المعنى .

) ب ( يتمتع موظفو الوكالة - عند ممار�ستهم مهام المفت�سين بموجب المادة 

الم�ساريع  دار�سى  مهام  اأو   ، للوكالة  الأ�سا�سى  النظام  من  ع�سرة  الثانية 

بموجب المادة الحادية ع�سرة من النظام الأ�سا�سى ، وعند �سفرهم ذهابا 

واإيابا ب�سفتهم الر�سمية لأداء تلك المهام - بكافة المتيازات والح�سانات 

، وذلك  التفاق  ال�سابعة من هذا  المادة  المن�سو�ص عليها فى  الإ�سافية 

بقدر ما يلزم للممار�سة الفعالة لتلك المهام .

البند 19 - يعفى موظفو الوكالــة من اأى التـــــزام خــــا�ص بالخدمـــة الوطنية ، على �سرط اأن 

يكون هذا الإعفاء فيما يتعلق بالدول التى ينت�سبون اإليها قا�سرا على موظفى 

الوكالة الذين اأدرجت اأ�سماوؤهم ، نظرا للواجبات التى يوؤدونها ، فى قائمة يعدها 

المدير العام للوكالة وتوافق عليها الدولة المعنية .

واإذا ا�ستدعى موظفون اآخرون من موظفى الوكالة لأداء الخدمة الوطنية فاإن 

الموظفين  هــوؤلء  ا�ستدعاء  توؤجل   ، الوكالة  بناء على طلب   ، المعنية  الدولة 

ح�سبما يكون �سروريا لتفادى تعطيل اإنجاز مهام اأ�سا�سية .

البند 20 - بالإ�سافة اإلى المتيـــازات والح�سانـــات المبينـــة فى البنديـــن 18 و 19 ، يتمتع 

اأثــنــاء غيابه عن  فــى  يــقــوم مقامه  مــوظــف  اأى  وكــذلــك  للوكالة  الــعــام  المدير 

تعطى  التى  ذاتها  والت�سهيالت  والإعــفــاءات  والح�سانات  بالمتيازات  من�سبه 

 ، الق�سر  واأولدهم  واأزواجهم  الدبلوما�سيين  الدولى للمبعوثين  طبقا للقانون 

بالمتيازات  يتمتع  كما   . الق�سر  واأولده  وزوجــه  ب�سخ�سه  فيما يخت�ص  وذلك 

والح�سانات والإعفاءات والت�سهيالت ذاتها نائب المدير العام اأو موظف الوكالة 

ذو الرتبة المماثلة .
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البند 21 - تمنـــــح المتيــــازات والح�سانـــــات للموظفيــــن خدمـــة لم�سلحـــة الوكالــــة فقط 

ل تحقيقا لمنفعتهم ال�سخ�سية . ومن حق الوكالة وواجبها رفع الح�سانة عن 

اأى موظف فى اأى حالة ترى فيها اأن الح�سانة �سوف تعيق �سير العدالة واأن من 

الممكن رفعها دون الم�سا�ص بم�سالح الوكالة .

البند 22 - تتعـــاون الوكالــــة فى كـــل وقــــت مــع ال�سلطـــات المخت�ســـــة فى الـــدول الأع�ســـاء 

ومنع  ال�سرطة  اأنظمة  مــراعــاة  و�سمان  العدالة  �سير  ح�سن  ت�سهيل  �سبيل  فى 

حدوث اأى ا�ستغالل �سيىء لالمتيازات والح�سانات والت�سهيالت المذكورة فى 

هذه المادة .

المادة ال�سابعة 

الخبراء الموفدون فى بعثات ل�سالح الوكالة 

 ) ال�ساد�سة  المادة  البند 23 - يتمتع الخبراء ) خالف الموظفيـــن المندرجين فى نطاق 

بما   ، الوكالة  ل�سالح  بعثات  فى  يوفدون  اأو  الوكالة  لجان  فى  يعملون  الذين 

فى ذلك بعثات المفت�سين التى توفد بموجب المادة الثانية ع�سرة من النظام 

المادة الحادية  التى توفد بموجب  الأ�سا�سى للوكالة وبعثات دار�سى الم�ساريع 

ع�ســــرة من النظـــــام الأ�سا�ســـى ذاتــــه ، بالمتيـــازات والح�سانـــات التاليــة بقــدر 

ما يلزم لممار�ستهم الفعالة لمهامهم ، بما فى ذلك الوقت المنفق فى الرحالت 

المتعلقة بخدمة هذه اللجان اأو البعثات :

) اأ (  الح�سانــــة من القبـــــ�ص عليهـــم �سخ�سيــــا اأو حجزهــم اأو ال�ستيــــالء على 

حقائبهم ال�سخ�سية .

) ب (  الح�سانــــــة من مقا�ساتهــــم باأى �سكــــل كــــان على ما يــدلــــون به مـــن اأقــوال 

اأو بيانات مكتوبة اأو ما ي�سدر عنهم من اأعمال فى تاأديتهم واجباتهم ، وتظل 

هذه الح�سانة م�ستمرة بغ�ص النظر عما اإذا كان الأ�سخا�ص المعنيون لم 

يعودوا يخدمون �سمن لجان الوكالة اأو يوفدون فى بعثات لها .

) ج ( ح�سانة كل الأوراق والوثائق . 
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اأو المرا�ســـالت بوا�سطة حاملى  ) د ( حق ا�ستعمــــال ال�سفـــــرة وت�سلـــــم الأوراق 

الحقيبة اأو فى حقائب مختومة لغر�ص ات�سالتهم بالوكالة .

) هـ ( الت�سهيالت ذاتها فيما يخت�ص بقيود العملة اأو النقد التى تعطى لممثلى 

الحكومات الأجنبية الموفدين فى بعثات ر�سمية موؤقتة .

) و (  الح�سانـــــات والت�سهيــــــالت ذاتهـــــــا التــى تعطـــــــى فيمـــا يختـــ�ص بالحقائـــب 

ال�سخ�سية لأع�ساء البعثات الدبلوما�سية من ذوى الرتب المماثلة .

البند 24 - لي�ص فى الفقرتين الفرعيتين ) ج ( و ) د ( من البند 23 ما يمكن تف�سيره ، على 

اأنه يحول دون اتخاذ احتياطات الأمن المنا�سبة التى يتفق عليها بين اأى دولة 

طرف فى هذا التفاق والوكالة .

البند 25 - يمنح خبراء الوكالة المتيازات والح�سانات خدمة لم�سلحة الوكالة ل تحقيقا 

للمنفعة ال�سخ�سية لالأفراد اأنف�سهم . ومن حق الوكالة وواجبها رفع الح�سانة 

عن اأى خبير فى اأى حالة ترى فيها اأن الح�سانة �سوف تعيق �سير العدالة واأن 

من الممكن رفعها دون الم�سا�ص بم�سالح الوكالة .

المادة الثامنة

�سوء ا�ستغلل المتيازات 

لأى  ا�ستغــالل  �سوء  حـــدث  قـــد  اأنه  التفـــاق  هــذا  فى  طـــــرف  دولة  اأى  راأت  اإذا   -  26 البند 

من المتيازات اأو الح�سانات الممنوحة بموجب هذا التفاق ، جرت م�ساورات 

بين تلك الدولة والوكالة للتحقق مما اإذا كان قد حدث بالفعل ا�ستغالل �سيىء 

ومحاولة تجنب تكراره ، اإذا ثبت وقوعه . واإذا لم توؤد هذه الم�ساورات اإلى نتيجة 

مر�سية للدولة والوكالة �سوى الأمر باإجراء وفقا للبند 34 لتحديد ما اإذا كان 

ال�ستغالل  �سوء  حــدوث  تبين  واإذا   . ح�سانة  اأو  لمتياز  ا�ستغالل  �سوء  هناك 

ال�ستغالل  �سوء  مــن جــراء  اأ�سيرت  التى   ، التــفــاق  هــذا  فــى  الــطــرف  فللدولة 

بالمتياز  التمتع  عنها  تحجب  اأن  فى   ، الوكالة  اإخطار  بعد   ، الحق   ، المذكور 

اأو الح�سانة مو�سع الإ�ساءة . اإل اأن حجب التمتع بامتيازات اأو ح�سانات يجب 

اأن يحول دون ا�سطالع الوكالة  اأو  األ يتداخل مع الأن�سطة الرئي�سية للوكالة 

بمهامها الرئي�سية .
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اأن تطلب من ممثلى الأع�ساء فى الجتماعات التى  27 - لي�ص لل�سلطات المحلية  البند 

تدعو اليها الوكالة ، اأثناء تاأديتهم وظائفهم واأثناء تنقالتهم من مكان الجتماع 

واإليه ، ول من الموظفين الذين ينطبق عليهم ن�ص الفقرة الفرعية ) 5 ( من 

البند 1 ، اأن يغادروا البلد الذى يــوؤدون فيه وظائفهم ب�سبب اأى نوع من اأنواع 

اأحد  الن�ساط الذى يقومون به ب�سفتهم الر�سمية . ومع ذلك ففى حالة قيام 

م�ستغال  الر�سمية  وظائفه  عن  خارجة  البلد  بهذا  باأعمال  الأ�سخا�ص  هــوؤلء 

امتياز الإقامة الممنوح له ، يجوز لحكومة ذلك البلد اأن تطلب منه المغادرة 

مع مراعاة الأحكام التالية :

بالح�سانــــــة  المتمتعــــين  الأ�سخـــا�ص  اأو  الأع�ســاء  ممثلى  من  يطلــب  ل   ) اأ   (

لالإجراءات  طبقا  اإل  البلد  مــغــادرة   20 البند  بمقت�سى  الدبلوما�سية 

لدى  المعتمدين  الدبلوما�سيين  المبعوثين  على  المطبقة  الدبلوما�سية 

هذا البلد .

ال�سلطات  ي�سدر عن  ، ل   20 البند  عليه  ينطبق  اأى موظف ل  ( فى حالة  ) ب 

 ، المعنــى  البلـــد  خارجية  وزيــر  بموافقة  اإل  بالمغادرة  قــرار  اأى  المحلية 

ول تعطى هذه الموافقة اإل بعد الت�ساور مع المدير العام للوكالة ، واإذا 

اتخذت اإجراءات اإبعاد موظف ما فللمدير العام للوكالة الحق فى اأن يمثل 

فى هذه الدعوى نيابة عن ال�سخ�ص الذى اتخذت �سده هذه الدعوى .

المادة التا�سعة 

جوازات المرور

البند 28 - لموظفى الوكالة الحق فى ا�ستعمال جوازات المرور ال�سادرة من الأمم المتحدة 

لالأمم  العام  والأمــيــن  للوكالة  العام  المدير  يعتمدها  اإداريـــة  لترتيبات  وفقا 

العام للوكالة كل دولة طرف فى هذا التفاق بكل  المدير  . ويخطر  المتحدة 

ترتيب اإدارى يتم عقده فى هذا ال�ساأن .

البند 29 - تعتـرف الـــدول الأطــراف فى هذا التفـــاق بجوازات المرور التى ت�سدرها الأمم 

المتحدة لموظفى الوكالة وتقبلها كوثائق �سفر �سالحة .
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البند 30 - ينظـــر بال�سرعـــة الممكنـــة فى طلبــــات الح�ســـــول على التاأ�سيرات الالزمة التى 

يقدمها موظفون بالوكالة يحملون جوازات مرور ، اإذا كانت الطلبات م�سحوبة 

ب�سهادات تثبت اأن هوؤلء الموظفين م�سافرون فى مهمة للوكالة ، ويعطى هوؤلء 

الموظفون بالإ�سافة اإلى ذلك الت�سهيالت الالزمة ل�سرعة �سفرهم .

البند 31 - تعطى ت�سهيـــالت مماثلة للت�سهيـــالت التى حددت فى البنــــد 30 اإلــــى الخبـــراء 

وغيرهم من الأ�سخا�ص الذين ل يحملون جــوازات مرور من الأمــم المتحدة 

ولكنهم يحملون �سهادة تدل على اأنهم م�سافرون لأعمال تتعلق بالوكالة .

البند 32 - تمنح للمدير العام ونائبى المدير العام والموظفيـــن الآخريـــن الذين هم من 

درجة ل تقل عن درجة مدير �سعبة بالوكالة والذين يكونون م�سافرين بجوازات 

تمنح  التى  نف�سها  ال�سفر  ت�سهيالت  للوكالة  مهمة  فى  المتحدة  الأمــم  مــرور 

لموظفى البعثات الدبلوما�سية من ذوى الرتب المماثلة .

المادة العا�سرة 

ت�سوية المنازعات 

البند 33 - على الوكالة اأن ت�سع ما يلزم  من اإجراءات لت�سوية ما يلى :

) اأ ( ما تكون الوكالة طرفا فيه من منازعات نا�سئة عن العقود اأو اأى منازعات 

اأخرى تخ�سع لأحكام القانون الخا�ص .

) ب ( المنازعات التى يكون طرفا فيها اأى موظف اأو خبير تابع للوكالة يتمتع 

رفعت طبقا  الح�سانة قد  تكن  لم  اإذا  بالح�سانة  الر�سمى  ب�سبب من�سبه 

لأحكام البند 21 اأو البند 25 .

البند 34 - تحـال اإلى محكمـــة العـــدل الدوليـــة ، وفقــــا لنظامهــا الأ�سا�ســـى ، كل الخالفـــات 

النا�سئة عن تف�سير هذا التفاق اأو عن تطبيقه ما لم يتفق الأطراف فى اأى حالة 

من الحالت على اللجوء الى اإجراء ت�سوية اآخر . واإذا ن�ساأ خالف بين الوكالة 

وع�سو ولم يتفقا على اإجراء ت�سوية اآخر ، طلبت فتوى ب�ساأن اأى م�ساألة قانونية 
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تكون قد اأثيرت ، وذلك طبقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة وللمادة 65 

من النظام الأ�سا�سى للمحكمة ولالأحكام ذات ال�سلة الواردة فى التفاق المعقود 

الراأى  راأى المحكمة بو�سفه  . وتقبل الأطــراف  بين الأمــم المتحدة والوكالة 

الفا�سل . 

المادة الحادية ع�سرة

التف�سير 

البند 35 - تف�سر اأحكــــام هذا التفـــاق على �ســـوء الوظائـــف الم�سنــدة اإلى الوكالة بموجب 

نظامها الأ�سا�سى .  

البند 36 - لي�ص فى اأحكام هذا التفاق اأى انتقا�ص اأو م�سا�ص بالمتيازات والح�سانات التى 

منحتها اأو قد تمنحها فيما بعد للوكالة اأى دولة ب�سبب وجود المقر الرئي�سى 

الوكالة  موظفى  وجــود  ب�سبب  اأو   ، اأرا�سيها  فى  القليمية  مكاتبها  اأو  للوكالة 

اأن�سطة ت�سطلع  اأو  اأو مرافق ترتبط بم�ساريع  اأو معدات  اأجهزة  اأو  اأو خبرائها 

بها الوكالة فى اأرا�سيها ، بما فى ذلك تنفيذ ال�سمانات على اأى م�سروع تنفذه 

الوكالة اأو اأى ترتيب اآخر تتخذه . ول يمكن اعتبار اأن هذا التفاق يحول دون 

قيام الوكالة واأى دولة ع�سو فيه بعقد اتفاقات تكميلية تعدل اأحكام هذا التفاق 

اأو تو�سع من المتيازات والح�سانات الممنوحة بموجبها اأو تقل�سها .

البند 37 - ل ي�ســـرى هذا التفـــاق فى حد ذاتـــه على نحو يلغى كليا اأو جزئيا اأيا من اأحكام 

النظام الأ�سا�سى للوكالة اأو من الحقوق اأو اللتزامات التى قد تتمتع بها الوكالة 

خارج نطاق التفاق اأو قد تكت�سبها اأو تتخذها .

المادة الثانية ع�سرة 

اأحكام ختامية 

البند 38 - يبلغ كل ع�سو من اأع�ساء الوكالــــة بهذا التفـــاق لقبولـــه . ويكون القبول باإيداع  
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�سك قبول لدى المدير العام ، وي�سرى التفاق اإزاء كل ع�سو اعتبارا من تاريخ 

ايداعه �سك القبول . ومن المفهوم اأنه فى حالة اإيداع �سك قبول نيابة عن اأى 

دولة ، يكون بو�سع هذه الدولة اإنفاذ اأحكام هذا التفاق وفقا لقوانينها الخا�سة 

بها . ويقوم المدير العام بموافاة حكومة كل دولة تكون الآن اأو فيما بعد ع�سوا 

، ويبلغ كافة الأع�ساء بكل حالة  فى الوكالة بن�سخة م�سدقة من هذا التفاق 

اإيداع ل�سك قبول وبكل نق�ص مقدم ح�سب المن�سو�ص عليه فى البند 39 .

اإبداء  يجوز  ل  لكن   . التــفــاق  هــذا  على  تحفظات  يبدى  بــاأن  للع�سو  وي�سمح 

هذه  بتبليـــغ  العام  المديــــر  ويبــادر   ، القبول  �سك  اإيــداع  لــدى  اإل  التحفظات 

التحفظات فورا اإلى جميع اأع�ساء الوكالة .

البند 39 -  يظــل هـــــذا التفـــــاق نافـــذا بين الوكالــة وكل ع�سو اأودع �سك قبول ما دام هذا 

اآخر  اتفاقا  المحافظين  يقر مجل�ص  اإلــى حين  اأو   ، الوكالة  فى  الع�سو ع�سوا 

منقحا ين�سم اإليه هذا الع�سو طرفا فيه ، وذلك على اأنه اإذا قدم ع�سو ما اإخطار 

نق�ص اإلى المدير العام ، كف هذا التفاق عن النفاذ اإزاء هذا الع�سو بعد م�سى 

عام على تلقى المدير العام ذلك الإخطار .

البند 40 - ينظر مجل�ص محافظى الوكالة فيمـا اإذا كان �سيوافق على اإدخال اأى تعديالت 

على هذا التفاق اإذا طلب ذلك ثلث الدول الأطراف فى التفاق . ويبداأ نفاذ ال 

تعديالت التى يكون المجل�ص قد اأقرها لدى قبولها وفقا لالإجراء المن�سو�ص 

عليه فى البند 38 .   


