
  اتفاق بين

  حكومة الدولة الطرف

  منظمة حظر األسلحة الكيميائيةو

  بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها

  

 من المادة الثامنة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال 48لما آانت الفقرة   

وفي أي الطرف الدولة  أراضي في ،األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة تنص على أن تتمتع المنظمة

 بالصفة القانونية واالمتيازات والحصانات الالزمة لممارسة ،مكان آخر يخضع لواليتها أو سيطرتها

  وظائفها؛

 من المادة الثامنة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال 49ولما آانت الفقرة   

بو الدول األطراف ومناوبوهم األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة تنص على أن يتمتع مندو

ومستشاروهم، والممثلون المعينون في المجلس التنفيذي ومناوبوهم ومستشاروهم، والمدير العام 

  وموظفو المنظمة، بما يلزم من امتيازات وحصانات للممارسة المستقلة لوظائفهم المتصلة بالمنظمة؛

 العام وموظفو األمانة خالل إجراء ولما آانت االمتيازات والحصانات التي يتمتع بها المدير  

أنشطة التحقق هي االمتيازات والحصانات المبينة في الفرع باء من الجزء الثاني من المرفق المتعلق 

 من المادة الثامنة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج 49 و48الفقرتين بصرف النظر عن بالتحقق، 

  ك األسلحة؛وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تل

 من المادة الثامنة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال 50ولما آانت الفقرة   

د الصفة القانونية واالمتيازات والحصانات األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة تنص على أن تحدَّ

  المعنية في اتفاقات بين المنظمة والدول األطراف،

  :قد اتفقتا على ما يليحكومة الدولة الطرف حة الكيميائية وفإن منظمة حظر األسل

  1المادة 

  التعاريف

  :في هذا االتفاق

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية " االتفاقية"تعني آلمة   )أ(

  ؛1993يناير / آانون الثاني13بـوتدمير تلك األسلحة المؤرخة 



 من المادة الثامنة 1منظمة حظر األسلحة الكيميائية المنشأة بموجب الفقرة " ةالمنظم"تعني آلمة   )ب(

  من االتفاقية؛

 من المادة الثامنة من االتفاقية، 41المدير العام الُمشار إليه في الفقرة " المدير العام"تعني عبارة   )ج(

  في حالة غيابه؛بالوآالة أو المدير العام 

   أمانة المنظمة؛موظفيالمدير العام وجميع " ةموظفو المنظم"تعني عبارة   )د(

  الدول األطراف في االتفاقية؛" الدول األطراف"تعني عبارة   )هـ(

رؤساء وفود الدول األطراف المعتمدون لدى مؤتمر الدول " ممثلو الدول األطراف"تعني عبارة   )و(

  قدها المنظمة؛األطراف أو لدى المجلس التنفيذي، أو المندوبون إلى اجتماعات أخرى تع

األشخاص الذين يؤدون بصفتهم الشخصية مهام ترخص بها المنظمة أو " الخبـراء"تعني آلمة   )ز(

  يعملون في أجهزتها الفرعية أو يقدمون لها بطلب منها خدمات استشارية من نوع ما؛

ا  المنظمة أو أجهزتههيئاتأي اجتماع ألي من " اجتماعات تعقدها المنظمة"تعني عبارة   )ح(

  الفرعية، أو أي مؤتمرات دولية أو ملتقيات أخرى تدعو إليها المنظمة؛

 التي تملكها المنظمة أو تحوزها أو واألموالجميع الممتلكات واألصول " ممتلكات"تعنـي آلمة   )ط(

  تديرها للنهوض بوظائفها بمقتضى االتفاقية، وجميع دخول المنظمة؛

السجالت والمراسالت والوثائق والمخطوطات جميع " محفوظات المنظمة"تعني عبارة   )ي(

والبيانات الحاسوبية واإلعالمية والصور الفوتوغرافية واألفالم والتسجيالت السمعية والبصرية 

التي تملكها المنظمة أو تحوزها أو يملكها أي موظف من موظفيها أو يحوزها في إطار منصب 

على اعتبارها جزءا حكومة الدولة الطرف رسمي، وأية مواد أخرى يوافق آل من المدير العام و

  من محفوظات المنظمة؛

المباني أو أجزاء المباني واألرض التي قد تكون ملحقة بها، التي " أماآن المنظمة"تعني عبارة   )ك(

من الجزء ) ب(11تستخدم ألغراض المنظمة بما في ذلك تلك الُمشار إليها في الفقرة الفرعية 

  .ة المتعلق بالتحققالثاني من مرفق االتفاقي



  2المادة 

  الشخصية القانونية

  :وتكون لها على وجه التحديد أهلية. تتمتع المنظمة بالشخصية القانونية الكاملة

  التعاقد؛ )أ(

  ها؛باحتياز األموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف   )ب(

  .إقامة الدعاوى القضائية والسير في إجراءاتها  )ج(

  3المادة 

  لمنظمة وحصاناتهاامتيازات ا

تتمتع المنظمة وممتلكاتها، أينما وجدت وأيا آان حائزها، بالحصانة من أي شكل من أشكال   -1

 عن حصانتها في حالة خاصة بصورة صريحةاإلجراءات القضائية، إال بمقدار تنازل المنظمة 

  .فيذوذلك مع العلم بأن التنازل عن الحصانة ال يشمل أي إجراء من إجراءات التن. ما

وتكون ممتلكات المنظمة، أيا آان موقعها وحائزها، مصونة من . ُتصان حرمة أماآن المنظمة  -2

التفتيش، واالستيالء، والمصادرة، ونزع الملكية، وجميع أشكال التدخل األخرى، سواء 

  .باإلجراءات التنفيذية أو اإلدارية أو القضائية أو التشريعية

  .أيا آان موقعهاتصان حرمة محفوظات المنظمة   -3

من أي تأجيلية أو تعليقية أنظمة أو أوامر ضوابط أو  ألي  في المجال الماليبدون الخضوع  -4

  :نوع

يجوز للمنظمة أن تحوز األموال أو الذهب أو العمالت من أي نوع وأن تكون لها   )أ(

  حسابات بأي عملة؛

أو  الدولة الطرف  بحرية منيجوز للمنظمة أن تنقل أموالها وسنداتها وذهبها وعمالتها  )ب(

ل أي عمالت تكون ، وأن تحوِّالدولة الطرفإليها ومن أي بلد آخر أو إليه وداخل 

  .بحوزتها إلى عمالت أخرى

 من هذه المادة، أن تراعي 4على المنظمة، في ممارستها الحقوق المخولة لها بموجب الفقرة   -5

ن مالحظات آخذة بها بالقـدر الممكن الذي مالدولة الطرف على النحو الواجب ما تبديه حكومة 

  .تعتبر أنه ال يضر بمصالح المنظمة



  :تكون المنظمة وممتلكاتها  -6

أنه ال يجوز للمنظمة طلب اإلعفاء من بمعفاة من جميع الضرائب المباشرة؛ مع العلم   )أ(

  ؛ل مقابل خدمات المرافق العامةالضرائب التي ليست في الحقيقة أآثر من رسوم تحصَّ

معفاة من الرسوم الجمرآية ومن تدابير الحظر والقيود على الواردات والصادرات   )ب(

بالنسبة إلى المواد التي تستوردها المنظمة أو التي تصدرها الستعمالها الرسمي؛ مع 

إال الدولة الطرف العلم بأن المواد المستوردة بموجب هذا اإلعفاء ال يجوز بيعها في 

  ؛الدولة الطرفحكومة ليها مع بالشروط التي ُيتفق ع

معفاة من الرسوم وتدابير الحظر والقيود المفروضة على االستيراد والتصدير بالنسبة   )ج(

  .لمنشوراتها

 عام أن تطالب بإعفائها من رسوم اإلنتاج ومن الضرائب على بيع الممتلكات بوجهليس للمنظمة   -7

 الواجب دفعه، لكن عندما تعقد المنظمة المنقولة وغير المنقولة التي تكون جزءا من السعر

صفقات هامة لشراء ممتلكات الستعمالها الرسمي وتكون هذه الرسوم والضرائب قد ُدفعت عليها 

الدولة الطرف، آلما أمكن، الترتيبات اإلدارية المناسبة حكومة أو من الواجب دفعها، تتخذ 

  .الإلعفاء من الرسم أو الضريبة المعنيين أو إعادته

  4مادة ال

  التسهيالت والحصانات الخاصة

  باالتصاالت والمنشورات

وبالقدر الذي يكون الدولة الطرف تتمتَّع المنظمة فيما يتعلق باتصاالتها الرسمية، داخل أراضي   -1

الدولة الطرف، بمعاملة ال حكومة مطابقا ألي اتفاقيات أو أنظمة أو ترتيبات دولية تنضم إليها 

الدولة الطرف ألية حكومة أخرى، بما في ذلك  ة التي تمنحها حكومةتقل رعاية عن المعامل

البعثة الدبلماسية للحكومة األخرى، في مجال األولويات واألسعار والضرائب، بالنسبة للبريد 

واالتصاالت السلكية والالسلكية، وأسعار الصحافة بالنسبة إلى المعلومات المرسلة إلى وسائط 

  .اإلعالم

ويكون .  الرسمية للمنظمة واتصاالتها الرسمية األخرىالمكاتبات رقابة على ض أيال تفَر  -2

 البالغات الرسمية وغيرها من المكاتباتللمنظمة الحق في استخدام الرموز وإرسال وتلقي 



الرسمية بواسطة حامل خاص أو في حقائب مختومة، يتمتعان بذات االمتيازات والحصانات 

  . الدبلماسي والحقائب الدبلماسيةالتي يتمتع بها حاملو البريد

د باتفاق بين ليس في هذه الفقرة ما يفسر تفسيرا يحول دون اعتماد احتياطات أمنية مناسبة تحدَّ  

  .الدولة الطرف والمنظمةحكومة 

تعترف الدولة الطرف بحق المنظمة في النشر والبث بحرية داخل الدولة الطرف لألغراض   -3

  .المحددة في االتفاقية

تصان حرمة جميع المراسالت الرسمية الموجهة إلى المنظمة وجميع المراسالت الرسمية   -4

وتسري هذه الحرمة، على سبيل المثال . الصادرة من المنظمة أيا آانت طرق إرسالها أو أشكاله

ال الحصر، على المنشورات والصور الثابتة والمتحرآة وأشرطة الفيديو واألفالم والتسجيالت 

  .البرامج الحاسوبيةالصوتية و

  5المادة 

  ممثلو الدول األطراف

 التابعون ةالمناوبون والمستشارون والخبراء الفنيون والكتبويتمتع مندوبو الدول األطراف،   -1

دون ذلك لوفودها، خالل االجتماعات التي تعقدها المنظمة، باالمتيازات والحصانات التالية و

وز أن يتمتعوا بها، عند ممارستهم وظائفهم أو خالل المساس بأي امتيازات وحصانات أخرى يج

  :سفرهم من مكان االجتماع وإليه

  الحصانة من توقيفهم أو اعتقالهم شخصيا؛  )أ(

الحصانة من أي نوع من أنواع اإلجراءات القضائية بسبب ما يقولونه أو يكتبونه أو   )ب(

 األشخاص المعنيون يفعلونه بصفتهم الرسمية؛ وتستمر هذه الحصانة حتى لو لم يعد

  يؤدون الوظائف المعنية؛

  حرمة جميع األوراق والوثائق والمواد الرسمية؛  )ج(

الحق في استخدام الرموز وإرسال وتلقي الوثائق والمكاتبات وغيرها من المواد   )د(

  الرسمية بواسطة حامل خاص أو في حقائب مختومة؛

لهجرة وإجراءات تسجيل األجانب إعفاؤهم وإعفاء أزواجهم من القيود في مجال ا  )هـ(

والتزامات الخدمة الوطنية خالل زيارتهم اللدولة الطرف أو مرورهم عبرها ألداء 

  وظائفهم؛



تسهيالت فيما يتعلق بالقيود على العمالت وتحويلها مماثلة للتسهيالت الممنوحة في هذا   )و(

  ة؛المجال لممثلي الحكومات األجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقت

حصانات وتسهيالت فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية مماثلة للحصانات واالمتيازات   )ز(

  .الممنوحة في هذا المجال لنظرائهم في الرتب من موظفي البعثات الدبلماسية

ر الفترات التي يقضيها عندما يكون استحقاق أي نوع من الضرائب مرتبطا باإلقامة، ال تعتَب  -2

  . إقامة من هذه المادة داخل الدولة الطرف ألداء واجباتهم مدَد1الفقرة األشخاص المعينون في 

 من هذه المادة لضمان 1 في الفقـرة المذآورينتمنح االمتيازات والحصانات لألشخاص   -3

ومن واجب جميع . تهم الشخصيةنفعاستقاللهم في ممارسة وظائفهم المتصلة بالمنظمة ال لم

يازات والحصانات مراعاة قوانين وأنظمة الدولة الطرف من األشخاص المتمتعين بهذه االمت

 .جميع الوجوه األخرى

  . من هذه المادة على من يكون من رعايا الدولة الطرف2 و1ال تسري أحكام الفقرتين   -4

  6المادة 

  موظفو المنظمة

المؤهلون خالل إجراء أنشطة التحقق، يتمتع المدير العام وموظفو األمانة، بمن فيهم الخبراء   -1

 8 و7أثناء التحقيقات في حاالت االدعاء باستعمال األسلحة الكيميائية الُمشار إليها في الفقرتين 

المتعلق بالتحقق، باالمتيازات والحصانات المبينة في االتفاقية من الجزء الحادي عشر من مرفق 

 من المادة 51فقا للفقرة  المتعلق بالتحقق، وذلك و االتفاقيةالفرع باء من الجزء الثاني من مرفق

 من الجزء 12الثامنة من االتفاقية، أو يتمتعون باالمتيازات والحصانات المشار إليها في الفقرة 

  .الثاني من المرفق ذاته عند المرور بأراضي دول أطراف غير خاضعة للتفتيش

موظفو المنظمة وفيما يخص األنشطة األخرى المتعلقة بموضوع االتفاقية والغرض منها، يتمتع   -2

  :بما يلي

  الحصانة من توقيفهم أو اعتقالهم شخصيا ومن حجز أمتعتهم الشخصية؛  )أ(

الحصانة من أي نوع من أنواع اإلجراءات القضائية بسبب ما يقولونه أو يكتبونه أو   )ب(

  يفعلونه بصفتهم الرسمية؛

  تفاقية؛حرمة جميع األوراق والوثائق والمواد الرسمية، رهنا بأحكام اال  )ج(



إعفاءات من الضرائب على المرتبات واالستحقاقات التي تدفعها لهم المنظمة مماثلة لما   )د(

يتمتع به في هذا المجال موظفو األمم المتحدة وبنفس الشروط المطبقة على هؤالء 

  الموظفين؛

  إعفاؤهم وإعفاء أزواجهم من القيود الخاصة بالهجرة وتسجيل األجانب؛  )هـ(

 لهم وألزواجهم للعودة إلى الوطن في وقت األزمات الدولية مماثلة للتسهيالت تسهيالت  )و(

  الممنوحة في هذا المجال لنظرائهم في الرتب من موظفي البعثات الدبلماسية؛

امتيازات فيما يتعلق بتسهيالت تحـويل العمالت مماثلة لالمتيازات الممنوحة في هذا   )ز(

  .ي البعثات الدبلماسيةالمجال لنظرائهم في الرتب من موظف

يعفى موظفو المنظمة من االلتزامات الخاصة بالخدمة الوطنية، على أن يكون اإلعفاء، بالنسبة   -3

، مقصورا على موظفين في المنظمة تدرج أسماؤهم، نظرا للواجبات التي الدولة الطرف لرعايا

وإذا . الدولة الطرفة حكوميؤدونها، في قائمة يعدها المدير العام للمنظمة وتوافق عليها 

الدولة الطرف موظفين آخرين ألداء الخدمة الوطنية، فإن الدولة الطرف تمنح، حكومة استدعت 

  األساسيةبناءا على طلب المنظمة، ما يلزم من تأجيالت مؤقتة لحشدهم بغية تفادي تعطيل المهام

  .الالزم إنجازها

 من هذه المادة، ُيمنح المدير 3 و2 و1فقـرات إضافة إلى االمتيازات والحصانات المحددة في ال  -4

العام للمنظمة وزوجه، االمتيازات والحصانات واإلعفاءات والتسهيالت الممنوحة للموظفين 

وُتمنح ذات االمتيازات والحصانات واإلعفاءات . الدبلماسيين وألزواجهم وفقا للقانون الدولي

  .ة يعمل بالنيابة عن المدير العامالمنظمي موظف من آبار موظفي والتسهيالت أيضا أل

.  لمنفعتهم الشخصيةُتمنح االمتيازات والحصانات لموظفي المنظمة تحقيقا لمصالح المنظمة وال  -5

ومن واجب جميع األشخاص المتمتعين بهذه االمتيازات والحصانات أن يراعوا من جميع 

من حق المنظمة وواجبها رفع و. الوجوه األخرى القوانين واألنظمة السارية في الدولة الطرف

الحصانة عن أي موظف في المنظمة في الحاالت التي تـرى فيها أن الحصانة المعنية تحول 

  .دون أن تأخذ العدالة مجراها وأنه يمكن رفعها دون اإلضرار بمصالح المنظمة

 العدالة تتعاون المنظمة في جميع األوقات مع السلطات المختصة في الدولة الطرف لتسهيل سير  -6

آما يجب وضمان احترام أنظمة الشرطة والحيلولة دون حصول أي حالة من حاالت إساءة 

  .استعمال االمتيازات والحصانات والتسهيالت المشار إليها في هذه المادة

  7المادة 



  الخبــراء

 ذلك ُيمنح الخبراء االمتيازات والحصانات التالية بالقدر الضروري للقيام بوظائفهم، بما في  -1

  .خالل الوقت الذي يقضونه في األسفار المتصلة بهذه الوظائفمنحهم إياها 

  الحصانة من توقيفهم واعتقالهم شخصيا ومن حجز أمتعتهم الشخصية؛  )أ(

الحصانة من أي نوع من أنواع اإلجراءات القضائية بسبب ما يقولونه أو يكتبونه أو   )ب(

انة حتـى لو لم يعد األشخاص المعنيون يفعلونه بصفتهم الرسمية، وتستمر هذه الحص

   مهام رسمية للمنظمة؛يؤدون

  حرمة جميع األوراق والوثائق والمواد الرسمية؛  )ج(

الحق في استعمال الرموز أو تسلم األوراق والمكاتبات بواسطة حامل خاص أو في   )د(

   بالمنظمة؛هم اتصاالتمن أجلحقائب مختومة، 

ود على العمالت وتحويلها مماثلة للتسهيالت الممنوحة في هذا تسهيالت فيما يتعلق بالقي  )هـ(

  المجال لممثلي الحكومات األجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛

حصانات وتسهيالت فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية مماثلة للحصانات واالمتيازات   )و(

  .بلماسيةالممنوحة في هذا المجال لنظرائهم في الرتب من موظفي البعثات الد

ومن .  لمنفعتهم الشخصيةُتمنح االمتيازات والحصانات للخبراء تحقيقا لمصالح المنظمة وال  -2

واجب جميع األشخاص المتمتعين بهذه االمتيازات والحصانات أن يراعوا من جميع الوجوه 

ومن حق المنظمة وواجبها أن ترفع . األخرى القوانين واألنظمة السارية في الدولة الطرف

لحصانة عن أي خبير في الحاالت التي ترى فيها أن الحصانة المعنية تحول دون أن تأخذ ا

  .العدالة مجراها وأنه يمكن رفعها دون اإلضرار بمصالح المنظمة

  8المادة 

  إساءة استعمال االمتياز

الدولة الطرف أنه ُأسيء استعمال امتياز أو حصانة ممنوحة بمقتضى هذا حكومة إذا رأت   -1

الدولة الطرف والمنظمة للتحقق من وقوع إساءة حكومة ُتجرى مشاورات بين ففاق، االت

وإذا لم تؤد هذه . االستعمال وللسعي، في هذه الحالة، إلى ضمان عدم تكرار إساءة االستعمال

الدولة الطرف والمنظمة، فإن مسألة ما إذا آان قد أسيء حكومة المشاورات إلى نتيجة مرضية ل

  .10ياز أو الحصانة تحلُّ وفقا لإلجراء المحدد في المادة استعمال االمت



 أن تطلب من األشخاص المدرجين في إحدى الفئات الُمشار إليها في المحليةال يجوز للسلطات   -2

.  مغادرة أراضي الدولة الطرف بسبب أي أنشطة يقومون بها بصفتهم الرسمية7 و6المادتين 

استعمال امتيازات في إطار أنشطة خارجة عن وظائفه لكن إذا أساء أي من هؤالء األشخاص 

الرسمية، فيجوز لحكومة الدولة الطرف أن تطلب منه المغادرة على أن يصدر األمر بالمغادرة 

وال تمنح هذه الموافقة إال .  بموافقة من وزير خارجية الدولة الطرفالمحليةعن السلطات 

الشخص المعني، بحق بعاد اإل إجراءات مباشرةوفي حالة . بالتشاور مع المدير العام للمنظمة

  . بحقهبوشرتيحق للمدير العام للمنظمة أن يمثل في هذه اإلجراءات الشخص الذي 

  9المادة 

  وثائق السفر والتأشيرات

الدولة الطرف بصالحية جوازات مرور األمم المتحدة التي يتم إصدارها حكومة تعترف   -1

 الموظفين  هؤالء اضطالعمن أجللمنظمة، وتقبلها بالخاصة لموظفي المنظمة وفقا للترتيبات ا

الدولة الطرف بترتيبات المنظمة ذات حكومة ويخطر المدير العام . بمهامهم المتصلة باالتفاقية

  .الصلة

الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لتيسير الدخول إلى أراضيها واإلقامة فيها وال حكومة تتخذ   -2

 7 و6 و5ام األشخاص المدرجين في إحدى الفئات المشار إليها في المواد تضع أي عراقيل أم

أعاله، أيا آانت جنسيتهم، لمغادرة أراضيها، وتكفل عدم وضع أي عراقيل أمام عبورهم إلى 

ضرورية عند الحماية ال آلمكان مهامهم الرسمية أو أعمالهم الرسمية أو منه، وتوفر لهم 

  .العبور



يرات المكوث وتأشيرات العبور التي يقدمها عند اللزوم األشخاص المدرجون تعالج طلبات تأش  -3

، عندما تكون مصحوبة بشهادة بأنهم 7 و6 و5في إحدى الفئات المشار إليها في المواد 

سيسافرون بصفتهم الرسمية، بأسرع ما يمكن إلتاحة اضطالع األشخاص المعنيين بمهامهم على 

  .منح هؤالء األشخاص تسهيالت لتسريع سفرهموإضافة إلى ذلك، ُي. نحو فعال

المدير العام وموظفو المنظمة اآلخرون الذين يسافرون بصفتهم ) نواب(ُيمنح المدير العام ونائب   -4

الرسمية ذات التسهيالت الخاصة بالسفر الممنوحة في هذا المجال لنظرائهم في الرتب من 

  .موظفي البعثات الدبلماسية

 من الجزء الثاني من الفرع 10 أنشطة التفتيش، تصدر التأشيرات وفقا للفقرة بالنسبة إلجـراء  -5

  .باء من مرفق االتفاقية المتعلق بالتحقق

  10المادة 

  تسوية المنازعات

  :تضع المنظمة أحكاما لتسوية ما يلي بشكل مناسب  -1

لقانون المنازعات الناشئة عن عقود أو غيرها من المنازعات التي تندرج في نطاق ا  )أ(

  الخاص وتكون المنظمة طرفا فيها؛

المنازعات التي تمس أي موظف بالمنظمة أو أي خبير يتمتع بحصانة، بسبب منصبه   )ب(

 من 2 أو الفقرة 6 من المادة 5الرسمي، إذا لم ترفع عنه الحصانة المعنية وفقا للفقرة 

  . من هذا االتفاق7المادة 

 وديا إلى هيئة تحكيم مؤلفة من ُيسّوىيق هذا االتفاق وال  نزاع يتعلق بتفسير أو تطبآلُيحال   -2

ويعين آل . مين إلصدار قرار نهائي، وذلك بناءا على طلب أي من طرفي النزاعثالثة محكَّ

م الثالث، الذي يتولى مان المعينان على هذا النحو المحكَّويختار المحكَّ. ما واحداطرف محكَّ

  .رئاسة هيئة التحكيم

م ولم يتخذ خطوات لتعيينه خالل الشهرين التاليين م طرف من الطرفين بتعيين محكَّإذا لم يق  -3

لطلب الطـرف اآلخر إليه القيام بهذا التعيين، جاز للطرف اآلخر أن يطلب إلى رئيس محكمة 

  .العدل الدولية أن يقوم بهذا التعيين



 خالل الشهرين التاليين لتعيينهما، جاز م الثالثمان األوالن على اختيار المحكَّإذا لم يتفق المحكَّ  -4

  .ألي من الطرفين أن يطلب إلى رئيس محكمة العدل الدولية أن يقوم بهذا التعيين

تقيم هيئة التحكيم إجراءاتها وفقا لقواعد التحكيم االختيارية التي تطبقها محكمة التحكيم الدائمة   -5

  .ة في تاريخ توقيع هذا االتفاقفي القضايا التي تشمل منظمات دولية ودوال، والساري

  .ويكون هذا القرار نهائيا وملزما لطرفي النزاع. تّتخذ هيئة التحكيم قرارها بأغلبية األصوات  -6

  11المادة 

  تفسير االتفاق

  .ر أحكام هذا االتفاق على ضوء الوظائف التي توآلها االتفاقية إلى المنظمةتفسَّ  -1

حال من األحوال من االمتيازات والحصانات الممنوحة ألعضاء  أحكام هذا االتفاق بأي تحدال   -2

فريق التفتيش بموجب الفرع باء من الجزء الثاني من مرفق االتفاقية المتعلق بالتحقق أو 

 من المادة 51االمتيازات والحصانات الممنوحة للمدير العام ولموظفـي أمانة المنظمة في الفقرة 

وال تطبق أحكام هذا االتفاق بذاتها . بهذه االمتيازات والحصاناتمس  تالثامنة من االتفاقية، وال

إللغاء أي أحكام في االتفاقية، أو أي حقوق للمنظمة أو واجبات عليها، متأتية أو محوزة أو 

  .مترتبة من باب آخر، وال للخروج عنها

  12المادة 

  أحكام ختامية

الدولة الطرف عليه لدى المدير العام؛ ومة حك هذا االتفاق في تاريخ إيداع صك تصديق نفاذيبدأ   -1

الدولة الطرف ستكون، عند إيداعها صك التصديق، قادرة بموجب قوانينها حكومة مع العلم بأن 

  .على تنفيذ أحكام هذا االتفاق

  .طرفا في االتفاقيةدولة يظل هذا االتفاق ساريا طالما بقيت الدولة الطرف   -2

  .الطرف أن تبرما آل ما قد يلزم من اتفاقات إضافيةالدولة وحكومة يجوز للمنظمة   -3



ويتم تعديله . الدولة الطرفحكومة تعقد مشاورات بشأن تعديل هذا االتفاق بطلب من المنظمة أو   -4

  .الدولة الطرف والمنظمةحكومة بالتراضي في اتفاق يبرم بين 

  

  

  

من هذين كل ل، و والعربيةاإلنكليزية باللغتين نسختين من...................... ُحــرِّر في الهاي بتاريخ 

  .النصين نفس القوة اإلثباتية

  

  

  

  

  

  عن منظمة حظر األسلحة الكيميائية 

    

  

  

  

  

  الدولة الطرف عن حكومة 

      

  روخيِلـيو اْبـِفـْرِتـر

  المدير العام

    

  


