
 

  اتفاق بني اللجنة التحضريية
  ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

  مقر اللجنة ومجهورية النمسا بشأن
    

ومباٍن ومرافق داخل مركز  ضٍاحلكومة االحتادية جلمهورية النمسا قد عرضت على اللجنة التحضريية استعمال أرا نَّحيث إ
  ذلك؛ د قبلتاللجنة التحضريية قإنَّ حيث و، فيينا الدويل

    
  :فقت اللجنة التحضريية ومجهورية النمسا على ما يليفقد اتَّ

      
  املادة األوىل

  تعاريفال
  ١ البند

  : يف هذا االتفاق
  النمسا؛ مجهوريةَ" النمسا" يعين التعبُري  (أ)  
  االحتادية جلمهورية النمسا؛ احلكومةَ" احلكومة" يعين التعبُري  (ب)  
، املتمتعة ("املنظمة") التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية اللجنةَ" نةاللج" يعين التعبُري  (ج)  

  فرعية تنشئها اللجنة ملمارسة وظائفها والوفاء مبقاصدها؛ أجهزة مبركز منظمة دولية، وهي تشمل أيَّ
 للتوقيع يف نيويورك يوم احلظر الشامل للتجارب النووية، املعروضة معاهدةَ" املعاهدة" يعين التعبُري  (د)  

  ؛١٩٩٦ سبتمرب/أيلول ٢٤
  عت املعاهدة؛قَّو دولةً" الدولة املوقِّعة" يعين التعبُري  (ه)  
  الفنية املؤقتة للجنة؛ األمانةَ" األمانة املؤقتة" يعين التعبُري  (و)  
سلطات أخرى أو بلدية أو  سلطات احتادية أو تابعة لوالية أيَّ" السلطات النمساوية املختصة" يعين التعبُري  (ز)  

لتلك القوانني  مهورية النمسا تكون خمتصة يف سياق القوانني واألعراف املنطبقة يف مجهورية النمسا ووفقاًجل تابعة
  واألعراف؛

  :ما يلي" قوانني النمسا" تعبرياليشمل   (ح) 
  الدستور االحتادي ودساتري الواليات؛   )١(   
السلطات النمساوية املختصة واحلكومة  الصادرة عنئح التنظيمية واألوامر القوانني التشريعية واللوا  )٢(   

  إذن منها؛  مبوجبأو الصادرة 
  :"مقر اللجنة" يعين التعبُري  (ط)  
  ؛٢ يف البند احملدَّداليت تشغلها اللجنة يف فيينا، على النحو  املساحةَ  )١(    
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، بصفة مؤقتة أو دائمة، يف نطاق ذلك املقر ج من وقت آلخرَرأو مباٍن أخرى قد ُتد ضٍأرا أيَّ  )٢(    
  م مع احلكومة؛تفاق أو مبوجب اتفاق تكميلي ُيَربهلذا اال اًوفق

تة، ولكنه التنفيذي، ومجيع أفراد هيئة العاملني باألمانة الفنية املؤقَّ األمَني "املوظف باللجنة" يعين التعبُري  (ي)  
  دة أجورهم بالساعة؛واحملدَّ حمليايشمل األفراد املعيَّنني   ال

  املندوبني واملناوبني واملستشارين امللحقني بوفود الدول املوقِّعة؛  كلَّ" املمثل" تعبرياليشمل   (ك)  
د من دَّون مهام بإذن حميؤدُّ ،لني لدى اللجنة وموظفيهاأشخاص، خالف املمثِّ أيَّ" اخلرباء" يعين التعبُري  (ل)  

قومون بذلك دون تعويض أو على أساس اإلعارة، أو من يشاركون يف عمل جلان أو اللجنة، ويدخل يف عداد هؤالء من ي
  على طلب اللجنة؛ ًءتنظيمات فرعية أخرى للجنة بنا

  .١٩٦١ أبريل/نيسان ١٨ فيينا للعالقات الدبلوماسية املوقَّعة يف فيينا يف اتفاقيةَ "اتفاقية فيينا"يعين التعبُري  (م)  
    

  املادة الثانية
  نة يف فيينامقر اللج

  
  ٢ البند

  
متنح احلكومةُ اللجنةَ، وتقبل اللجنةُ من احلكومة، استعمال وشغل املساحة املوضَّحة باخلريطة املرفقة هبذا   (أ)  

  ؛االتفاق، شاملة األرض واملباين، بوصفها مقر اللجنة يف فيينا
 وأيُّ. ر اللجنة ذلكرِّل منها ما مل تققَُين دة يف هذا البند والدَّاملساحة احمل ضمنفيينا يكون مقر اللجنة يف   (ب)  
  ؛هبذا املعىن اًصرحي اًر اللجنة قرارِدصُتملقر اللجنة ما مل  نقالًل كِّت ملقر اللجنة إىل مكان آخر لن يشقَّانتقال مؤ
ملباين لتلبية من األراضي أو املباين أو أماكن ا اًمزيد احلكومةُ تقدِّمعلى طلب اللجنة وموافقة احلكومة،  ًءبنا  (ج)  

م داخل فيينا أو خارجها من هذا القبيل ُتستخَد أو مباٍن أراضٍ وأيُّ. تلبيتها يف مقر اللجنة ميكناحتياجات اللجنة اليت ال 
إضافة دائمة  ط احلصول على موافقة احلكومة قبل إجراء أيَِّروُيشت. قر اللجنةمبتة قَّبصورة مؤ مشمولةألغراض اللجنة ُتعترب 

  ؛مع مراعاة التعديالت اليت يقتضيها احلالهذه االستخدامات ينطبق االتفاق احلايل  ويف كلِّ. جنةملقر الل
 ،هايلزم من تدابري لضمان عدم جتريد اللجنة من حيازة مقر قدما  النمساوية املختصة كلَّ السلطاتخذ تتَّ  (د)  

  .ها، دون موافقة صرحية منياأو جزئ ياكل
  

  ٣ البند
  

ألحكام  اًفق مع مقاصد اللجنة ووظائفها، وذلك وفقمقر اللجنة على حنو يتَّ استخدامللجنة حق يكون   (أ)  
  ؛االتفاق  هذا

ل مبلكية املساحة اليت تشكِّ اللجنة املشار إليها يف هذه املادة، حتتفظ احلكومةُ حبقوقدون مساس   (ب)  
  ؛اللجنة  مقر
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شخص طبيعي أو  كومة، أن تؤجِّر أماكن يف مقر اللجنة أليِّللجنة واحل كان األمر مقبوالً إنجيوز للجنة،   (ج)  
اللجنة من هؤالء األشخاص، بعد التشاور  تطلبهوُيحدَّد مبلغ اإلجيار الذي . ى تقدمي خدمات للجنة أو ملوظفيهااعتباري يتولَّ

مله إىل احلكومة، باستثناء املدفوعات ملثل هذه األماكن، وُيحوَّل املبلغ بكا جتارياالسائدة  األسعارمع احلكومة، على أساس 
  .املتصلة بتكاليف الصيانة والتشغيل، فهذه حتتفظ هبا اللجنة

  
  ٤ البند

  
سنة  كلَّ دَّماًُيسدَّد مق شلن منساوي واحدقدره  ياسنو لقاء حق استعمال مقر اللجنة إجياراً للحكومة تدفع اللجنةُ  

  .أثناء فترة هذا االستعمال
  

  ٥ البند
  

مع مراعاة القدر  أن تسلِّم املساحة اليت يشغلها هذا املقر للحكومة يف أحسن حالة فعليها، هاأخلت اللجنة مقرإذا   
املساحة إىل شكلها وحالتها  ، على أنه ليس مطلوبا من اللجنة أن تردَّاملعقول من البلى الناتج عن االستعمال العادي

  . هلذا االتفاق احلكومة وفقاً أوه اللجنة ذتتعديل أو تغيري تكون قد نفَّ السابقني أليِّ
    

  املادة الثالثة
  التعديالت والتصليحات

  
  ٦ البند

  
ل مقر مباٍن تشكِّ أيَّ فيما خيصُّالتعديالت والتصليحات  ،للمرفق األول اًوفق ،ُتنفَّذ على نفقة احلكومة  (أ)  

. ى مع احتياجات اللجنة املكانية والفنية واألمنيةمبا يتمشَّ لشغل اللجنة هلا يف بداية عملها، وذلك صاحلةاللجنة جلعل املباين 
هلذا االتفاق  يف مرفق مستقل ُيضمَّكتابيا االتفاق على هذه التعديالت والتصليحات بني اللجنة واحلكومة، وُتدرج  ويتمُّ

  ؛وجيوز تعديل املرفق باالتفاق بني اللجنة واحلكومة. عند استكماله
ب عليها تغيري يف تعديالت قد يترتَّ من مقرها أيَّ ل جزءاًمن املباين اليت تشكِّ ري يف أيٍّليس للجنة أن جت  (ب)  

بعد احلصول على موافقة احلكومة، وتكون التعديالت يف هذه احلالة على نفقتها  الطابع اهليكلي أو املظهر املعماري إالَّ
  ؛اخلاصة ودون حق يف استرداد التكاليف

من مقر اللجنة على نفقتها  ل جزءاًغري ذلك من التعديالت للمباين أو املرافق اليت تشكِّأن جتري  للجنة  (ج)  
  .اخلاصة ودون حق يف استرداد التكاليف

  
  ٧ البند

  
من  ل جزءاًم والصيانة الكافية للمباين واملرافق اليت تشكِّعلى نفقتها اخلاصة املسؤولية عن التشغيل املنظَّ ل اللجنةُتتحمَّ  
اليت ُيقصد هبا احلفاظ عليها يف حالة  البسيطةجنة، وللمنشآت املقامة فيه، وكذلك عن التصليحات وعمليات اإلبدال مقر الل
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نتيجة خطأ يف التشغيل أو نقص يف الصيانة يكون  تصليحات أو عمليات إبدال قد تصبح الزمةً صاحلة للتشغيل، وعن أيِّ
  .ضمن مسؤولية اللجنة مندرجاً

  
  ٨ البند

  
 مما يصبح الزماًعلى نفقتها اخلاصة التصليحات وعمليات اإلبدال للمباين واملرافق واملنشآت  ذ احلكومةُفِّتن  (أ)  

  ؛مسؤولية احلكومة مندرجاً ضمنأو بسبب خطأ يف املواد أو التصميم أو العمل يف تشييدها مما يكون  قوة قاهرةبفعل 
ات وعمليات اإلبدال الرئيسية للمباين واملرافق واملنشآت تكون الترتيبات اخلاصة بتحديد ومتويل التصليح  (ب)  
مركز فيينا التفاق مستقل بني اللجنة واحلكومة واملنظمات الدولية األخرى يف  من مقر اللجنة حمالًّ ل جزءاًاليت تشكِّ
ساعدة للجنة كما هو على أن تقوم احلكومة لفترة مخس سنوات بعد شغل اللجنة ملقرها يف بداية عملها، بتقدمي املالدويل، 

  ؛د يف املرفق األولحمدَّ
ب عليها جتديد للمباين حتسينات أو تصليحات إنشائية كربى يترتَّ ذ على نفقتها اخلاصة أيَّفِّتنللحكومة أن   (ج)  

ذا كان من وإ. ، شريطة احلصول على موافقة مسبقة من اللجنةمتديد طويل لفترة عمرهاب عليها ترتَّيأو املرافق أو املنشآت أو 
توفري أماكن معادلة  مسؤوليةَ ل احلكومةُعلى سري عمل اللجنة، تتحمَّ تأثرياً كبرياًر شأن هذه التحسينات أو التصليحات أن تؤثِّ

  .ممكن بديلة، دون تكاليف إضافية، وذلك بغية خفض التأثري إىل أقصى حدٍّ
  

  ٩ البند
  

على  أضرار تنجم عن استعمال مقر اللجنة وتكون واقعةً ن أيِّتأمني لتغطية مسؤوليتها ع اللجنة عقَد أبرمتإذا   
دعوى مطالبة بشأن مسؤولية اللجنة عن هذه األضرار أمام  شخص اعتباري أو طبيعي خالف موظفي اللجنة، جاز أن ُترفع أيُّ

  .على ذلك يف عقد التأمني صُّن النيَّ، ويتعمباشرةًاحملاكم النمساوية وذلك ضد املؤمِّن 
    

  ادة الرابعةامل
  ات واملرافقاملعدَّ

  
  ١٠ البند

  
دها املعايري النمساوية ذات الصلة واملمارسة الدولية املستقرة، حيق دِّليت حتدون إخالل بالشروط األساسية ا  (أ)  

جنة املعدات واملرافق الالزمة ملقاصد الل على (بالشراء أو االستعارة أو غري ذلك) ختتارهمصدر  للجنة أن حتصل من أيِّ
الفاكس معدات والسواتل واحلواسيب و عن ُبعدقياس الوالتلكس ومعدات واهلاتف  يشمل معدات اإلذاعةمبا ووظائفها، 

  ؛والتلفزة، وأن تركِّب هذه املعدات واملرافق وتشغِّلها وتصوهنا وتستبدهلا
 ملمارسة الدولية املستقرة، حيقُّدها املعايري النمساوية ذات الصلة وادون إخالل بالشروط األساسية اليت حتدِّ  (ب)  

وذلك جلميع أنواع معدات هلا صة صَّية ودون حاجة إىل إذن خاص، احلصول على وصالت اتصاالت خمللجنة، حبرِّ
للجنة أن  وحيقُّ. تلك املصادر أو االستقبال من االتصاالت بقصد متكينها من اإلرسال إىل مصادر داخل النمسا وخارجها

توصيل  وللجنة حقُّ. شبكة وطنية منساوية وهي غري ملزمة باستخدام أيِّ كثر فعالية من حيث تكاليفهااملصادر األتستخدم 
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يف مواقع مناسبة داخل النمسا، بشبكات مستقلة أو بشبكة االتصاالت السلكية والالسلكية العامة  ،هذه املعدات كلِّ
  ؛به اللجنةوذلك حسبما تتطلَّ ،ل االتصاالتللنظام األورويب للوصالت البينية وحركة تباد للنمسا، وفقاً

اللجنة يف  ودون مساس حبقِّ. بات اللجنةللمعايري الدولية املنطبقة ومتطلِّ اًتشغِّل اللجنة معداهتا ومرافقها وفق  (ج)  
إىل احلكومة وإىل  دات اليت تستخدمها معداهتا، تقوم اللجنة بإبالغ الترد٢١ُّ يف البند يرد، حسبما اتصاالهتاية االحتفاظ بسرِّ

  ؛داتاجمللس الدويل لتسجيل التردُّ
املرسلة واللجنة  الصادرة عنتكون مجيع املعدات اليت حتصل عليها اللجنة أو تستخدمها ومجيع الرسائل   (د)  

املبالغ سلطات منساوية خمتصة، فيما عدا  رة أخرى مما جتبيه احلكومة أو أيُّمبالغ مقرَّ إليها معفاة من الرسوم ومن أيِّ
إدارة  أدىن ما تعامل به يف احلاالت املناظرة أيَّالهتا معدَّتتجاوز  أالَّاملنسوبة بصورة مباشرة إىل تكلفة التزويد باخلدمة، على 

  ؛حكومية منساوية
تبذل احلكومة قصاراها ملساعدة اللجنة على احلصول على أدىن األسعار املمنوحة لإلدارات احلكومية   (ه)  

والسواتل وشبكة االتصاالت السلكية والالسلكية وغريها من املرافق  والتلفزة استعمال مرافق اإلذاعة النمساوية يف
السلكية والالسلكية أو غريه من  لالتصاالتن اختاذها مع االحتاد الدويل للترتيبات التقنية اليت يتعيَّ اًوفقوالوصالت هبا 

  .املعنية باالتصاالت املنظمات الدولية املناسبة
  

  ١١ البند
  

وتسمح . معدات ومواد تراها الزمة ملقاصد رمسية ر، أو تعيد استرياد أو تصدير، أيَّللجنة أن تستورد أو تصدِّ  
  .معدات أو مواد من هذا القبيل ر بال قيود أليِّاحلكومة بالدخول واخلروج املتكرِّ

  
  ١٢ البند

  
وتكون . املرافق الفنيةأنواع وخمتربات وغري ذلك من  ل مرافق ختزين وأحباث ووثائقللجنة أن تنشئ وتشغِّ  (أ)  

االتفاق على هذه الضمانات مع السلطات النمساوية املختصة يف حالة املرافق  لضمانات مناسبة ويتمُّ هذه املرافق خاضعةً
  مبمتلكات؛ قد متسُّالصحة أو السالمة أو على  خماطرتنطوي على اليت قد 

خارج مقر اللجنة، وذلك بالقدر الذي تقتضيه وُتشغَّل ملنصوص عليها يف هذه املادة جيوز أن ُتنشأ املرافق ا  (ب)  
فق عليه على طلب اللجنة، باختاذ الترتيبات الالزمة، حسبما قد ُيتَّ ًءالنمساوية املختصة، بنا السلطاتوتقوم . كفاءة التشغيل

تعمال األماكن املناسبة هلذه األغراض، والعتبار من شروط وكيفية مبوجب اتفاق تكميلي، لتمكني اللجنة من حيازة واس
  .٢ للبند الفرعي (ج) من البند ضمن مقر اللجنة وفقاً مندرجةهذه األماكن 

    
  ١٣ البند

  
و مبرافق أخرى ) أAustria Centre Vienna( "أوستريا سنتر فيينا" ، مبركزاناًجمَّف اللجنة، حتت تصرُّ تضع احلكومةُ  
مها اللجنة أو اليت ُتدعى لالنعقاد على حنو آخر مبوجب املعاهدة، إن رافق املؤمترات لالجتماعات اليت تنظِّيلزم من م معادلة، ما

  مركز فيينا الدويل.إيواؤها يف مرافق املؤمترات الكائنة يف  تعذَّر
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  املادة اخلامسة
  حرمة مقر اللجنة

  
  ١٤ البند

  
  ؛حتت إشراف وسلطة اللجنةمبوجب أحكام هذا االتفاق ر تعترف احلكومة حبرمة مقر اللجنة، ويوضع املق  (أ)  
، ودون فيها هذا االتفاق على خالف ذلك احلاالت اليت ينصُّباستثناء  ،تنطبق قوانني النمسا داخل مقر اللجنة  (ب)  

  ؛١٥ للبند وفقاً ُتسنُّالئحة  إخالل بأيِّ
ألحكام القوانني املنطبقة،  اًصاص قضائي، وفقيكون للمحاكم أو غريها من األجهزة املختصة يف النمسا اخت  (ج)  

  فيها هذا االتفاق على خالف ذلك. ، باستثناء احلاالت اليت ينصُّي من أفعال ومعامالت داخل مقر اللجنةعلى ما جير
  

  ١٥ البند
  

 الالزمة فيه من مجيع الظروفمن أجل هتيئة  هاداخل مقر تكون نافذةً لوائَح نَِّستكون للجنة سلطة   (أ)  
لن  ،ص هبا مبوجب هذا البندخَّيتعارض مع الئحة للجنة مر ،منساويقانون  وأيُّ. الًكاموظائفها تنفيذاً تنفيذ لالنواحي 

نزاع بني اللجنة واحلكومة حول كون  وأيُّ. مع الئحتها ينطبق داخل مقر اللجنة وذلك بقدر ما ينطوي عليه من تعارض
مع الئحة للجنة  مبوجب هذا البند، أو كون قانون من قوانني النمسا ُيَعدُّ متعارضاً اهب مرخَّصاً الئحة للجنة ُتَعدُّ الئحةً

هذه التسوية،  وريثما تتمُّ. ن يف املادة الثامنة عشرةى دون إبطاء حسب اإلجراء املبيَّص هبا مبوجب هذا البند، ُيسوَّمرخَّ
  . عيه اللجنة من تعارضه مع الئحتهانة بقدر ما تدَّتنطبق الئحة اللجنة وال ينطبق القانون النمساوي يف مقر اللج

  ؛للبند الفرعي (أ) ه من اللوائح وفقاً، حسب االقتضاء، مبا تسنُّمن حني آلخر احلكومةَ ُاللجنة تعلم  (ب)  
البند دون التطبيق املعقول ملا تصدره السلطات النمساوية املختصة من لوائح تتعلق بالوقاية  هذاال حيول   (ج)  

  .حلريق أو ضمان توفُّر الشروط الصحيةمن ا
  

  ١٦ البند
  

ضابط أو موظف يف حكومة النمسا أو يف سلطة منساوية خمتصة  وال جيوز أليِّ. صان حرمة مقر اللجنةُت  (أ)  
تنفيذي بإذن األمني ال مهام فيه إالَّ سلطة عامة داخل النمسا، دخول مقر اللجنة ألداء أيِّ شخص آخر ميارس أيَّ أخرى، أو أيِّ

. حالة طارئة تنطوي على هتديد لألرواح هذا اإلذن قد ُمنح يف حالة احلريق أو أيِّ نَّأنه ُيفترض أ إالَّ. هاوبالشروط اليت يقرِّ
سلطة عامة داخل النمسا، يكون قد دخل مقر  شخص آخر ميارس أيَّ ضابط أو موظف تابع للنمسا، أو أيِّ ن على أيِّويتعيَّ

  عنه؛ نيابةًاألمني التنفيذي أو  جانبإذا طُلب منه ذلك من  إذن مفترض، أن يغادر مقر اللجنة فوراًعلى  ًءاللجنة بنا
تكون ملقر اللجنة، وملا فيه من تركيبات وأثاث وممتلكات أخرى، وكذلك لوسائل النقل التابعة للجنة،   (ب)  

  ؛تنفيذلتدابري االتفتيش أو االستيالء أو احلجز أو  منهااحلصانة من إجراءات 
  ؛وقت وحيثما ُوجدت مصونة يف كلِّ هاووثائق اوسجالهت حمفوظات اللجنة حرمةتكون   (ج)  
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 لشخصية داخل مقر اللجنة، إالَّجيوز تنفيذ اإلجراءات القانونية، مبا يف ذلك توقيع احلجز على املمتلكات اال   (د)  
  ؛هايقرِّ للشروط اليت اًعلى موافقة صرحية من األمني التنفيذي ووفق ًءبنا

أشخاص  أليِّ مقر اللجنة مالذاً استخداَم دون املساس بأحكام املادة الثالثة عشرة من هذا االتفاق، متنع اللجنةُ  (ه)  
عليهم مبوجب قانون من قوانني النمسا، أو تطلبهم احلكومة لتسليمهم لبلد آخر أو لترحيلهم، أو حياولون  القبضيتحاشون 

  .همحبقِّ ب تنفيذ إجراء قانوينجتنُّ
    

  املادة السادسة
  محاية مقر اللجنة

  
  ١٧ البند

  
احلكومة والسلطات النمساوية املختصة القدر الواجب من اليقظة لضمان عدم تعكري صفو مقر اللجنة متارس   (أ)  

ر على حدود شخص أو جمموعة من األشخاص دخول املقر دون إذن أو إثارة القالقل يف جواره املباشر، وتوفِّ بسبب حماولة أيِّ
  ؛مقر اللجنة ما يقتضيه حتقيق هذه األغراض من محاية الشرطة

بصدد العالقة املترابطة بني فعالية األمن داخل مقر  اًوثيق اًتتعاون اللجنة والسلطات النمساوية املختصة تعاون  (ب)  
  ؛اللجنة ويف جواره املباشر

من أفراد الشرطة حلفظ  كافياً نها األمني التنفيذي، عدداًر السلطات النمساوية املختصة، إذا طلب ذلك متوفِّ  (ج)  
  ؛القانون والنظام داخل مقر اللجنة

اللجنة، عند قيامها بإعداد لوائحها وإجراءاهتا األمنية، مع احلكومة هبدف أداء الوظائف األمنية بأقصى  تتشاور  (د)  
  .والكفاءة قدر من الفعالية

  
  ١٨ البند

  
ألراضي أو املباين الكائنة لاستعمال  عدم مساس أيِّ لضماناملعقولة  التدابري وية املختصة كلَّخذ السلطات النمساتتَّ  

اخلطوات املعقولة لتأمني  كلَّخذ اللجنة وتتَّ. مقر اللجنة أو إعاقته لألغراض اليت تستلزم وجود املقر مبرافق جبوار مقر اللجنة
يف مقر القائمة ألراضي أو املباين لل استعما باين الكائنة جبوار مقر اللجنة نتيجة أيِّاألراضي أو امل القائمة يف باملرافقعدم املساس 

  . اللجنة
    

  املادة السابعة
  اخلدمات العامة داخل مقر اللجنة

  
  ١٩ البند

  
متارس السلطات النمساوية املختصة، إىل املدى الذي يطلبه األمني التنفيذي، صالحياهتا لضمان تزويد مقر   (أ)  

وسيلة اتصال  جنة مبا يلزمه من اخلدمات العامة، مبا يف ذلك الكهرباء واملاء واجملاري والغاز والربيد واهلاتف والربق وأيِّالل
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احمللية وتصريف املياه ومجع القمامة والوقاية من احلريق وإزالة الثلوج من الطرقات العامة، وكذلك  النقلأخرى ووسائل 
  ؛إدارة حكومية منساوية ذه اخلدمات بأفضل الشروط املتاحة أليِّلضمان أن يكون تزويد املقر هب

من هذه اخلدمات، تعترب السلطات النمساوية املختصة  يف حالة حدوث، أو احتمال حدوث، انقطاع يف أيٍّ  (ب)  
تخذ اخلطوات ة، فتَّسم به احتياجات اهليئات احلكومية األساسيسم بنفس القدر من األمهية الذي تتَّاحتياجات اللجنة تتَّ أنَّ

  ؛الالزمة لضمان عدم اإلضرار بعمل اللجنة
خذ األمني التنفيذي، عند الطلب، الترتيبات املناسبة لتمكني موظفي اهليئات املختصة من هيئات اخلدمات يتَّ  (ج)  

مة، واملواسري، ومآخذ د وتصليح وصيانة وإعادة بناء وتغيري مواضع املنافع العاالعامة، املأذون هلم حسب األصول، من تفقُّ
  ؛ل بصورة غري معقولة أداء وظائف اللجنةطِّعيال  على حنوالقدرة الكهربائية، واجملاري داخل مقر اللجنة، وذلك 

طات لتلك الستكون  عندماة أو منساوية خمتصَّ أو الكهرباء أو املاء أو التدفئة سلطاٌت الغاَز عندما ُتورُِّد  (د)  
إدارة  التوريد للجنة بأسعار ال تتجاوز أدىن األسعار املقابلة املمنوحة أليِّ يكونن أن التوريد، يتعيَّأسعار عن حتديد  مسؤولةً

  .حكومية منساوية
    

  املادة الثامنة
  الرسائل واملنشورات والنقل

  
  ٢٠ البند

  
رسائل الوكذلك مجيع  ،هامن موظفيها يف مقر هة إىل اللجنة، أو إىل أيٍّع مجيع الرسائل الرمسية املوجَّتتمتَّ  (أ)  

شكل آخر من أشكال  الرمسية الصادرة عنها، أيا كانت وسيلة إرساهلا أو الشكل الذي ُترسل به، باحلصانة من الرقابة ومن أيِّ
ائل كة، واألفالم، والرساملنشورات والصور الثابتة واملتحرِّأشياء منها هذه احلصانة إىل  ومتتدُّ. يتهااالعتراض أو املساس بسرِّ

واهلاتف، والفاكس، والتلكس، والتسجيالت الصوتية  اإلذاعي والتلفزيوين، والبثُّ، واالتصاالت الساتليةاملنقولة باحلواسيب، 
  ؛، وغريها من الرسائليةوالفيديو
 ي املراسالت وغريها من الرسائل الرمسيةاستعمال الرموز ووسائل التشفري، وبعث وتلقِّ ع اللجنة حبقِّتتمتَّ  (ب)  
  . أو يف حقائب خمتومة، تكون هلا نفس االمتيازات واحلصانات اليت ُتمنح للحقائب الدبلوماسية وحلامليها سعاة خاصنيبواسطة 

  
  ٢١ البند

  
  ؛ملقاصدها منها لوظائفها وحتقيقاً اللجنة يف أن تنشر وتذيع ما تشاء داخل النمسا ممارسةً تعترف احلكومة حبقِّ  (أ)  
اتفاقيات دولية تكون النمسا  قوانني سارية يف النمسا أو أيَّ اللجنة سوف تراعي أيَّ نَّفهوم أمن امل نَّعلى أ  (ب)  

  .فيها فيما يتعلق حبقوق النشر اًطرف
  

  ٢٢ البند
  

للجنة أن تستخدم ألغراضها الرمسية مرافق السكك احلديدية التابعة للحكومة وغريها من وسائل النقل العامة  حيقُّ  
  .سفر وأسعار شحن ال تتجاوز أدىن ما تعامل به يف األحوال املناظرة اإلدارات احلكومية النمساوية بأسعارمة التابعة للحكو
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  املادة التاسعة
  الشخصية القانونية واحلصانة من الدعاوى

  
  ٢٣ البند

  
  :فات التاليةوهلا أهلية التصرُّ. تكون للجنة شخصية قانونية  
  التعاقد؛  (أ)  
  ف فيها؛والتصرُّوغري املنقولة املنقولة  حيازة العقارات  (ب)  
  .إقامة الدعاوى  (ج)  

  
  ٢٤ البند

  
ا كان من حيوزها، باحلصانة من مجيع أشكال اإلجراءات القانونية ع اللجنة وممتلكاهتا وموجوداهتا، حيثما توجد وأيتتمتَّ  

إىل  تنازل عن احلصانة لن ميتدَّ أيَّ نَّمن املفهوم أ نَّأ إالَّ. نةالصريح عن حصانتها يف قضية معيَّاللجنة وذلك باستثناء حالة تنازل 
  .تدبري من تدابري األداء أيِّ
    

  املادة العاشرة
  اإلعفاء من الضرائب

  
  ٢٥ البند

  
سلطة  ا جتبيه احلكومة أو أيُّمن مجيع أشكال الضرائب سواء كانت ممَّ تكون اللجنة وممتلكاهتا ودخوهلا معفاةً  (أ)  

  ؛ممتلكات تستأجرها اللجنة ر أيِّيب إىل صاحب أو مؤجِّـهذا اإلعفاء الضري ميتدَّ شريطة أالَّ ،ة أخرىمنساوية خمتص
ا من فوري يف احلاالت اليت ال يكون فيها بوسع احلكومة، العتبارات إدارية هامة، أن متنح اللجنة إعفاًء  (ب)  

احلكومة  أو خدمات ُتقدَّم إليها، مبا يف ذلك اإلجيارات، تردُّ من مثن سلع تشتريها اللجنة ل جزءاًضرائب غري مباشرة تشكِّ
اللجنة لن  نَّمن املفهوم أ نَّعلى أ. فق عليها اللجنة واحلكومةللجنة هذه الضرائب بدفع مبالغ مقطوعة بني وقت وآخر تتَّ

مجيع األوقات على األقل مبا هو ع اللجنة يف وفيما يتعلق هبذه الضرائب، تتمتَّ. سداد بشأن مشتريات طفيفة تطالب بأيِّ
ا نفس اإلعفاءات والتسهيالت املمنوحة لإلدارات احلكومية النمساوية أو نفس اإلعفاءات أفضل هلا من أمرين فإمَّ

اللجنة لن تطالب باإلعفاء من  نَّومن املفهوم أ. والتسهيالت املمنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية املعتمدة لدى النمسا
  ؛تكون يف الواقع سوى مبالغ واجبة عن خدمات املنافع العامةضرائب ال 

ق هبا تلك املعامالت من مجيع فيها ومجيع املستندات اليت توثَّ عفى مجيع املعامالت اليت تكون اللجنة طرفاًُت  (ج)  
ات اليت تشتريها على توريد السلع أو اخلدم اًوينطبق هذا املبدأ أيض. ، والضرائب املستنديةالتسجيلالضرائب، ورسوم 

  ؛أو استعماهلا يف اخلارج اللجنة بغرض تصديرها فوراً
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من التعريفات والرسوم اجلمركية وغري  تكون املواد اليت تستوردها اللجنة أو تصدرها ألغراض رمسية معفاةً  (د)  
  ؛، وكذلك مما قد ُيفرض على الواردات والصادرات من حظر أو قيودذلك من املكوس

القيود املفروضة واحلظر  أشكالجنة من التعريفات والرسوم اجلمركية وغري ذلك من املكوس ومن عفى اللُت  (ه)  
 واحلافالتألنشطتها الرمسية من السيارات والشاحنات وعربات النقل  ما يكون الزماً فيما خيصُّعلى االسترياد أو التصدير 

قيادهتا خارج  املعتزموتسجَّل مركبات اللجنة . املتعلقة هبا ومركبات اخلدمات وغريها من مركبات العمل األخرى وقطع الغيار
قيود سوى  قة على املندوبني الدبلوماسيني املعتمدين لدى النمسا ودون اخلضوع أليِّمقر اللجنة يف النمسا بنفس الشروط املطبَّ

  ؛القيود السارية عليهم
مركبة  ريه من أنواع الوقود وزيوت التشحيم لكلِّمن البرتين أو غ اًعلى الطلب، حصص ًءمنح احلكومة، بناُت  (و)  

  ؛ر من أسعار خاصة للبعثات الدبلوماسية يف النمساتشغِّلها اللجنة، وذلك بالكميات اليت يستلزمها عملها ومبا قد يتقرَّ
من احلكومة  أو املواد اليت حتصل عليها (ه)(د) و للبندين الفرعني ن بيع املواد املستوردة وفقاًعمتتنع اللجنة   (ز)  

(و)، داخل النمسا يف غضون سنتني من استرياد هذه املواد أو حيازهتا، ما مل توافق احلكومة على خالف  للبند الفرعي اًوفق
ذلك لصاحل  ف يف املواد املذكورة يف غضون سنتني دون أداء رسوم يف حالة واحدة هي أن يتمَّأنه جيوز التصرُّ ذلك، إالَّ

وبعد انقضاء سنتني، جيوز للجنة بيع هذه املواد دون أن . ع بامتيازات مماثلة أو لصاحل مؤسسات خرييةمنظمات دولية تتمتَّ
  ؛تستحق عنها الضرائب اليت أُسقطت عنها وقت استريادها

جهاز آخر  العمل يف صندوق معادلة األعباء العائلية أو يف أيِّ بدفع مسامهات ربِّ االلتزاماللجنة من  ُتعفى  (ح)  
  .هداف مماثلةله أ
    

  املادة احلادية عشرة
  التسهيالت املالية

  
  ٢٦ البند

إجراءات  بات إخطار بصدد املعامالت املالية أو أيِّضوابط أو لوائح مالية أو متطلِّ جيوز للجنة، دون أن ختضع أليِّ  
  :ا يلينوع، أن تفعل ما تشاء ممَّ وقف من أيِّ

  ف فيها؛صة وحيازة تلك العمالت والتصرُّرخَّعمالت عن طريق القنوات امل أيِّشراء   (أ)  
  عملة؛ مسك حسابات بأيِّ  (ب)  
  ف فيها؛شراء األموال والعمالت واألوراق املالية والذهب عن طريق القنوات املرخَّصة وحيازهتا والتصرُّ  (ج)  
  د آخر أو إليه، أو داخل النمسا؛بل نقل أمواهلا وعمالهتا وأوراقها املالية وذهبها من النمسا أو إليها، أو من أيِّ  (د)  
مجع األموال داخل  باستثناءطريقة أخرى تستصوهبا،  مجع األموال مبمارسة ما هلا من سلطة االقتراض، أو بأيِّ  (ه)  
  .على ذلك على اللجنة أن حتصل على موافقة احلكومة نيتعيَّ، حيث النمسا
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  ٢٧ البند
  

وكالة أو مصلحة أو  يف مراعاهتا هلا عن الشروط املقدَّمة أليِّ وط ال تقلُّتساعد احلكومةُ اللجنةَ يف احلصول على شر  
مكتب حكومي أو منظمة دولية، وذلك فيما يتعلق بأسعار صرف العملة وبالعموالت املصرفية عن معامالت صرف العملة 

  .إىل ذلك وما
  

  ٢٨ البند
  

ع بنفس اإلعفاءات ية القانونية الكاملة يف النمسا، ويتمتَّللجنة إنشاء صندوق للمعاشات التقاعدية تكون له األهل حيقُّ  
 وتكون االستحقاقات احملصَّلة من صندوق املعاشات التقاعدية معفاةً. ع هبا اللجنة نفسهاواالمتيازات واحلصانات اليت تتمتَّ

  .الضرائب  من
  

  ٢٩ البند
  

م هبا احلكومة، وذلك بقدر تتقدَّ مطالبات واجب أليِّتويل اللجنة، لدى ممارسة حقوقها مبوجب هذه املادة، االعتبار ال  
  . ي االستجابة هلا دون اإلخالل مبصاحل اللجنةتسنِّ
    

  املادة الثانية عشرة
  الضمان االجتماعي

  
  ٣٠ البند

  
ه يف اتفاق علي وموظفوها من تطبيق مجيع قوانني النمسا املتعلقة بالتأمني االجتماعي، باستثناء ما قد ُينصُّ ى اللجنةُُتعفَ  
  .تكميلي

  
  ٣١ البند

  
موظف يف اللجنة  جيوز أن تقوم اللجنة والنمسا، من خالل اتفاق تكميلي، بإقرار ما قد يلزم من أحكام لتمكني أيِّ  

وجيوز . نظام للتأمني االجتماعي يف النمسا ره اللجنة من االشتراك الطوعي يف أيِّيكون غري مشمول بضمان اجتماعي توفِّ
خذ الترتيبات الالزمة إلتاحة االشتراك يف نظام التأمني االجتماعي النمساوي ألحكام هذا االتفاق التكميلي، أن تتَّ قاًللجنة، وف

ا ممن يكونون غري مشتركني يف صندوق للمعاشات التقاعدية أو ممن ال تشملهم اللجنة حبماية ضمان ملوظفيها املعيَّنني حملي
  .احلماية املمنوح مبوجب القانون النمساوي اجتماعي تعادل على األقل مستوى
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  املادة الثالثة عشرة
  املرور واإلقامة

  
  ٣٢ البند

  
إىل أراضي النمسا، وإقامتهم فيها بصورة األشخاص املذكورين أدناه مجيع التدابري الالزمة لتيسري دخول  خذ احلكومةُتتَّ  

عراقيل أمام مرورهم إىل مقر اللجنة أو  النمسا، وتكفل عدم وضع أيِّعراقيل يف سبيل مغادرهتم أراضي  تة، وال تضع أيَّمؤقَّ
  :محاية الزمة أثناء مرورهم منه ومتنحهم أيَّ

ن، يسرهم املعيشية اآلخرن للدول املوقِّعة وأفراد عائالهتم وأفراد أُي اآلخرنيلأعضاء البعثات الدائمة واملمثِّ  (أ)  
  ؛نيهم املعالئ وأزواجهم وأبنانيية واألفراد املعاونبأعمال كتاب وكذلك األفراد الذين يقومون

  ن؛يسرهم املعيشية اآلخر بالعمل يف فيينا وأفراد عائالهتم وأفراد أُنية املكلفاللجن يموظف  (ب)  
منظمة حكومية دولية أخرى،  صة التابعة لألمم املتحدة، أو أيِّاألمم املتحدة، والوكاالت املتخصِّ يموظف  (ج)  
  ؛نيم املعالهئاللجنة يف فيينا، وأزواجهم وأبنالجنة، أو الذين لديهم عمل رمسي مع  بالنيامللحق

  املنظمات األخرى اليت تقيم اللجنة معها عالقات رمسية ممن لديهم عمل رمسي مع اللجنة يف فيينا؛ يلممثِّ  (د)  
  من أسرهتم املعيشية؛ لون جزءاًاخلرباء، حسب تعريفهم يف املادة األوىل، وأفراد عائلتهم الذين يشكِّ  (ه)  
لدى اللجنة يف فيينا،  نياملعتمدوغري ذلك من وسائط اإلعالم  والتلفزةالصحف ودور اإلذاعة واألفالم  يلممثِّ  (و)  

  وذلك بعد التشاور بني اللجنة واحلكومة؛
 غ األمُنيويبلِّ. مل رمسياملنظمات األخرى أو غريهم من األشخاص الذين تدعوهم اللجنة إىل مقرها لع يلممثِّ  (ز)  

  .هؤالء األشخاص إىل احلكومة قبل موعد دخوهلم املرتقب التنفيذي أمساَء
  .والبالغني املعالني القصَّرغراض هذا البند، تشمل العائلةُ األزواج واألبناء وأل
  

  ٣٣ البند
  

حلكم البند الفرعي (ب) من  عاجل وفقاًن أن تف العام لوسائل النقل، اليت يتعيَّهذه املادة يف حالة التوقُّال تنطبق   
  .فيما يتصل بتشغيل وسائل النقل ، وهي ال تنال من فعالية القوانني املنطبقة عموما١٩ً البند

  
  ٣٤ البند

  
ر، وذلك دون مقابل وبأسرع تأشريات للدخول املتكرِّعند الطلب ُتمنح لألشخاص املشار إليهم يف هذه املادة   

مة يف الظروف االستثنائية اختاذ ما يلزم من الترتيبات لتمكني هؤالء األشخاص من احلصول على وحتاول احلكو. وقت ممكن
  .التأشرية إثر وصوهلم إىل النمسا
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  ٣٥ البند
  

شخص من األشخاص املشار إليهم يف  نشاط يقوم به أيُّ ل أيُّ، ال يشك٦١ِّ دون إخالل بالبند الفرعي (ج) من البند  
  .ملنعه من الدخول إىل أراضي النمسا أو اخلروج منها أو إلزامه مبغادرة هذه األراضي اللجنة سبباً لدىية بصفته الرمس ٣٢ البند

  
  ٣٦ البند

  
يف حالة إساءة  مبغادرة أراضي النمسا إالَّ ٣٢د شخص من األشخاص املشار إليهم يف البن م احلكومة أيَّزِلُتال   

  : بق االجراءات التاليةاحلالة تنط تلكاإلقامة، ويف  استعمال حقِّ
على موافقة  ًءبنا من هؤالء األشخاص مبغادرة أراضي النمسا إالَّ إجراء إللزام أيٍّ ع يف اختاذ أيَِّرال ُيش  (أ)  

مسبقة من الوزير االحتادي للشؤون اخلارجية للنمسا، أو أمني الواليات للشؤون اخلارجية، أو األمني العام للشؤون 
  . اخلارجية للنمسا

  بعد التشاور مع احلكومة املوقِّعة املعنية؛ دولة موقِّعة، ال ُتعطى تلك املوافقة إالَّ لمبمثِّاألمر  قتعلَّإذا   (ب)  
بعد  ال ُتعطى تلك املوافقة إالَّ، ٣٢د شخص آخر من األشخاص املشار إليهم يف البن األمر بأيِّ قتعلَّإذا   (ج)  

من هؤالء  أيٍّ ع يف اختاذ إجراءات طرد حبقِّرِ، وإذا ُشاألمني التنفيذييه يسمِّ ذيالشخص الالتشاور مع األمني التنفيذي أو 
عن الشخص  نيابةً ُيمثَّل فيهاأو يف أن تلك اإلجراءات يه احلق يف أن حيضر األشخاص، يكون لألمني التنفيذي أو ملن يسمِّ

  ه هذه اإلجراءات؛خذ ضدَّالذي ُتتَّ
يف االمتيازات واحلصانات الدبلوماسية مبقتضى املادة اخلامسة عشرة  هلم احلقُّم األشخاص الذين َزال ُيل  (د)  

رؤساء البعثات الدبلوماسية ولإلجراء املعتاد املطبق على ذوي الرتب املماثلة من موظفي  اًوفق إالَّ النمسامبغادرة أراضي 
  .املعتمدة لدى النمسا

  
  ٣٧ البند

  
هلم احلقوق اليت  نَّأ يدَّعونالذين  ،ر أدلة معقولة إلثبات كون األشخاصاملادة دون اشتراط إظها هذهال حتول   

، كما أهنا ال حتول دون التطبيق املعقول للوائح ٣٢ يف البند املبيَّنةا يف عداد الفئات من املندرجني حقًّ ،متنحها هذه املادة
  . احلجر الصحي واللوائح الصحية

  
  ٣٨ البند

  
تيسري  طرائقمنهما، مشاورات بشأن  على طلب أيٍّ ًءلطات النمساوية املختصة، بناجيري األمني التنفيذي والس  

عون باالمتيازات املنصوص دخول أراضي النمسا لألشخاص الوافدين من اخلارج والراغبني يف زيارة مقر اللجنة ممن ال يتمتَّ
  .عليها يف هذه املادة وبشأن استخدام هؤالء لوسائل النقل املتاحة
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  دة الرابعة عشرةاملا
  لني لدى اللجنةامتيازات وحصانات املمثِّ

  
  ٣٩ البند

  
دة من الدول املوقِّعة ع البعثات الدائمة املعتَمعلى وجه التحديد يف هذا االتفاق، تتمتَّ مبيَّنةحقوق  باإلضافة إىل أيِّ  

هلا  مراعاة ة يف النمسا، وذلك بشروط ال تقلُّلدى اللجنة يف فيينا بنفس االمتيازات واحلصانات املمنوحة للبعثات الدبلوماسي
  .السيارات صفويتناول املرفق الثاين مسألة أماكن . بعثة دبلوماسية يف النمسا أليِّ املمنوحةعن الشروط 

  
  ٤٠ البند

  
ن أسرهتم م لون جزءاًدة لدى اللجنة يف فيينا، وأفراد عائالهتم الذين يشكِّألعضاء البعثات الدائمة املعتَم حيقُّ  (أ)  

ع بنفس االمتيازات واحلصانات اليت متنحها احلكومة لذوي الرتب املماثلة من أعضاء البعثات الدبلوماسية املعيشية، التمتُّ
وُيمنح اإلعفاء من ضريبة القيمة املضافة . من أسرهتم املعيشية لون جزءاًاملعتمدة لدى النمسا وألفراد عائلتهم الذين يشكِّ

  ؛لثللمرفق الثا اًوفق
ية، لي الوكالة الدولية للطاقة الذرِّقة على ممثِّبنفس الشروط املطبَّ يكون الشراء من متجر التموين متاحاً  (ب)  

  .الوكالةباالتفاق التكميلي املتعلق بإنشاء متجر متوين يف  عمالً
  

  ٤١ البند
  

جنة أو الجتماعات تكون اللجنة هي الداعية لو الدول واملنظمات احلكومية الدولية املوفدون الجتماعات اللع ممثِّيتمتَّ  
لعقدها، وكذلك األشخاص الذين لديهم عمل رمسي مع اللجنة يف فيينا، أثناء ممارستهم لوظائفهم وأثناء أسفارهم إىل النمسا 

اليت اعتمدهتا ومنها، باالمتيازات واحلصانات املنصوص عليها يف املادة الرابعة من اتفاقية امتيازات وحصانات األمم املتحدة 
ويكون هلؤالء األشخاص احلق يف الشراء من متجر التموين بنفس . ١٩٤٦ فرباير/شباط ١٣ اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف

  .الوكالة باالتفاق التكميلي املتعلق بإنشاء متجر متوين يف عمالًية، لي الوكالة الدولية للطاقة الذرِّقة على ممثِّالشروط املطبَّ
    

  ٤٢ البند
  

أعضاء البعثات  ال ُيمَنحبعة يف النمسا، ة املتَّ) من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية وللممارس١( ٣٨ للمادة مراعاةً  
المتيازات ، فيما يتعلق باعدميي اجلنسية املقيمني بالنمسا النمساوية أو الذين يكونون من اجلنسيةالدائمة الذين حيملون 

يكتبونه وجبميع األفعال اليت مبا يقولونه أو  مبانوع فيما يتعلق  من اإلجراءات القانونية من أيِّسوى احلصانة  ،واحلصانات
  .يقومون هبا بصفتهم أعضاء يف هذه البعثات الدائمة

  
  ٤٣ البند

  
عثات عضاء البال جيوز ألبعة يف النمسا، من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية وللممارسة املتَّ ٤٢ للمادة اًطبق  

من عون بنفس االمتيازات واحلصانات املمنوحة لذوي الرتب املماثلة لذين يتمتَّ، ا٤٠د الدبلوماسية املشار إليهم يف البن
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نشاط مهين أو جتاري داخل النمسا،  البعثات الدبلوماسية املعتمدة لدى النمسا، أن يزاولوا لنفعهم الشخصي أيَّ أعضاء
  .هلذه املادة اًاألسرة الذين التحقوا بعمل حملي وفق أعضاء باستثناء وُيستثىن من ذلك

  
  ٤٤ البند

  
هذه القائمة من حني آلخر  وُتنقِّحبقائمة بأمساء األشخاص املندرجني يف نطاق هذه املادة،  د اللجنةُ احلكومةَوِّزُت  

  .حسب االقتضاء
    

  املادة اخلامسة عشرة
  موحصاناهتموظفي اللجنة امتيازات 

  
  ٤٥ البند

  
هلم أثناء ممارستهم لوظائفهم وأثناء  امتيازات أو حصانات أخرى قد حتقُّ ملوظفي اللجنة، دون مساس بأيِّ حيقُّ  

  :ع باالمتيازات واحلصانات التالية داخل النمسا وجتاههاأسفارهم إىل مقر اللجنة ومنه، التمتَّ
  احلصانة من مصادرة أمتعتهم الرمسية أو الشخصية؛  (أ)  
  تفتيش أمتعتهم الرمسية؛ احلصانة من  (ب)  
إعفاؤهم هم وأزواجهم وأقارهبم املعالني وغريهم من أعضاء أسرهتم املعيشية من قيود اهلجرة وإجراءات   (ج)  

  تسجيل األجانب؛
من أسرهتم املعيشية من التزامات اخلدمة الوطنية، شريطة أن  لون جزءاًوأفراد عائلتهم الذين يشكِّ هم إعفاؤهم  (د) 

 هادَِّعاإلعفاء، فيما يتعلق باملواطنني النمساويني، على املوظفني الذين أُدرجت أمساؤهم، حبكم واجباهتم، يف قائمة ُتيقتصر ذلك 
إذا ما اسُتدعي ألداء اخلدمة  ،على طلب األمني التنفيذي ًءتقوم احلكومة، بنا أنوُترسل إىل احلكومة؛ وشريطة  اللجنةُ

تة ألوامر مبنح تأجيالت مؤقَّ خالف املوظفني املدرجة أمساؤهم يف القائمة املذكورة،الوطنية موظفون من مواطين النمسا، 
  ل عمل اللجنة األساسي؛لتفادي تعطُّ بقدر ما يكون ذلك الزماًوحسب الضرورة وذلك استدعاء هؤالء املوظفني، 

بونه، وباألفعال اليت يقومون هبا أداء يقولونه أو يكت مبانوع فيما يتعلق  من اإلجراءات القانونية من أيِّ احلصانة  (ه)  
  يف اللجنة أو مل يعد قائما بأداء هذه الوظائف؛ الشخص املعين موظفاً مل يعدلوظائفهم الرمسية، وتستمر هذه احلصانة حىت لو 

سابات وح من أسرهتم املعيشية يف اقتناء أوراق مالية أجنبية لون جزءاًاحلرية هلم وألفراد عائلتهم الذين يشكِّ  (و)  
وكذلك اقتناء املمتلكات غري ؛ خارجهاداخل النمسا أو هبا أو االحتفاظ  وغري ذلك من املمتلكات املنقولة بالعمالت األجنبية
عند انتهاء عملهم لدى اللجنة يف  ،احلقوهلم  قة على املواطنني النمساوينيبنفس الشروط املطبَّهبا  واالحتفاظاملنقولة يف النمسا 

  عملة من العمالت؛ صة وبدون حظر أو قيد أمواهلم بأيُِّيخرِجوا من خالل القنوات املرخَّفيينا، يف أن 
احلصول ألنفسهم وألزواجهم وأقارهبم املعالني وغريهم من أعضاء أسرهتم املعيشية على نفس احلماية   (ز)  

ماثلة من موظفي ورؤساء البعثات وتسهيالت العودة إىل الوطن، اليت ُتمنح يف أوقات األزمات الدولية لذوي الرتب امل
  الدبلوماسية املعتمدة لدى النمسا؛
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بات واملكافآت والتعويضات واملعاشات التقاعدية اليت ُتدفع هلم من اإلعفاء من الضرائب فيما يتعلق باملرتَّ  (ح)  
  من مصادر خارج النمسا؛ اللجنة عن خدمات سابقة أو حالية أو اليت ُتدفع هلم مبناسبة عملهم مع اللجنة أو اليت تأتيهم

من أسرهتم  لون جزءاًدخول وممتلكات املوظفني وأفراد عائلتهم الذين يشكِّ اإلعفاء من الضرائب على كلِّ  (ط)  
عن كون املوظفني وأفراد عائلتهم مقيمني يف النمسا أو حمتفظني  املعيشية، بقدر ما يكون االلتزام بدفع هذه الضرائب غري ناشئ إالَّ

  ؛٤٦ للبند هذا اإلعفاء على الضرائب اليت ُتجىب على الدخل املكتسب يف النمسا طبقاً وال يسري. متهم العادية فيهامبحل إقا
الكائنة يف  غري املنقولةاإلعفاء من ضرائب األيلولة على التركات واهلبات، باستثناء ما يتعلق باملمتلكات   (ي)  

عن كون املوظفني وأعضاء أسرهتم املعيشية مقيمني يف النمسا  ئب غري ناشئ إالَّالنمسا، بقدر ما يكون االلتزام بدفع تلك الضرا
  أو حمتفظني مبحل إقامتهم العادية فيها؛

 عمالًية، قة على موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرِّاحلق يف الشراء من متجر التموين بنفس الشروط املطبَّ  (ك)  
  ؛الوكالةمتوين يف  باالتفاق التكميلي املتعلق بإنشاء متجر

، ، وأثاثاًزليةًـومن شخصيةً ، لالستعمال الشخصي ولتأسيس مسكنهم، سلعاًرواويصدِّاحلق يف أن يستوردوا   (ل)  
رة ذات وغري ذلك من املواد املشاهبة، مع اإلعفاء من مجيع الضرائب والرسوم والتعريفات وغري ذلك من املبالغ املقرَّ ولوازَم
  : املعادل األثر

  ة شحنات؛وُيسمح بعدَّ  )١(    
حمتويات  أنَّلالشتباه يف تدعو ية ر أسباب جدِّوُتعفى هذه الشحنات من التفتيش ما مل تتوفَّ  )٢(    

لوائح ل خاضعة، أو قانوناً، أو يف كوهنا حمظورة زيل ليست لالستعمال الشخصي أو املن الشحنة
  احلجر الصحي؛

م التأمني االجتماعي الشتراكهم يف نظا وهنا نتيجةًستحقاقات اليت يتلقُّفيما يتعلق باال الضرائباإلعفاء من   (م)  
  النمساوي؛

من أسرهتم املعيشية، يف االلتحاق، بنفس الشروط  لون جزءاًاحلق، ألنفسهم وألفراد عائالهتم الذين يشكِّ  (ن)  
ج أو بغرض احلصول على درجات التخرُّ املنطبقة على املواطنني النمساويني، باجلامعات وغريها من مؤسسات التعليم العايل

  . الت التعليمية واملهنية املناسبة املطلوبة يف النمساي إىل اكتساب املؤهِّعلى درجات أعلى، وعلى التدريب ذي الصلة الذي يؤدِّ
  

  ٤٦ البند
  

االلتحاق بسوق العمل  من أسرهتم املعيشية حقُّ لون جزءاًيتاح ألزواج موظفي اللجنة وأقارهبم املعالني الذين يشكِّ  
ويف حالة مزاولة هؤالء األشخاص . املرفق الرابعيف  املبيَّنةللتدابري  اًعلى أساس تفضيلي وفق ولكنمساوي، للقانون الن وفقاً

  .االمتيازات واحلصانات ال تنطبق على هذا العمل ، فإنَّعليهم دخالً لعمل يدرُّ
  

  ٤٧ البند
  

نشاط مهين أو جتاري  زات وحصانات حبكم هذه املادة أن يزاولوا لنفعهم الشخصي أيَّال جيوز لألفراد املمنوحني امتيا  
  . هلذه املادة داخل النمسا، وذلك باستثناء أعضاء األسرة الذين التحقوا بعمل حملي وفقاً
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  ٤٨ البند
  

  :واحلصانات املنصوص عليها يف هذه املادة االمتيازاتعالوة على   
يذي االمتيازات واحلصانات واإلعفاءات والتسهيالت اليت ُتمنح للسفراء الذين هم رؤساء التنف األمنيح َنُيم  (أ)  
  بعثات؛

ح ألحد كبار املوظفني باللجنة عندما ينوب عن األمني التنفيذي أثناء غيابه عن العمل نفس االمتيازات َنُتم  (ب)  
  واحلصانات واإلعفاءات والتسهيالت اليت ُتمنح لألمني التنفيذي؛

دها، مبوافقة وما فوقها، وملوظفي فئات أخرى قد حيدِّ ٥-فوظفني اآلخرين من الرتبة الفنية ُتمنح للم  )(ج  
االمتيازات واحلصانات واإلعفاءات والتسهيالت اليت  إىل مسؤوليات مناصبهم باللجنة، نفُس التنفيذي استناداً احلكومة، األمُني

وُيمنح اإلعفاء من ضريبة القيمة . دة لدى النمساي البعثات الدبلوماسية املعتَممتنحها احلكومة لذوي الرتب املماثلة من موظف
  ؛للمرفق الثالث املضافة وفقاً

بعة يف النمسا، ال جيوز للموظفني من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية وللممارسة املتَّ ٤٢ للمادة وفقاً  (د)  
دة لدى منوحة لذوي الرتب املماثلة من أعضاء البعثات الدبلوماسية املعتَمعون بنفس االمتيازات واحلصانات املالذين يتمتَّ

  ؛نشاط مهين أو جتاري داخل النمسا النمسا أن يزاولوا لنفعهم الشخصي أيَّ
من أسرته املعيشية، إن مل يكونوا  لون جزءاًمشار إليه يف هذا البند، ممن يشكِّ موظف ألفراد عائلة أيِّ حيقُّ  (ه)  

 احملدَّدةعوا بنفس االمتيازات واحلصانات اجلنسية النمساوية أو من عدميي اجلنسية املقيمني يف النمسا، أن يتمتَّمن حاملي 
  .هلذه الفئة من األشخاص يف اتفاقية فيينا

  
  ٤٩ البند

  
اجلنسية ع موظفو اللجنة الذين يكونون من مواطين النمسا أو األشخاص عدميي ، ال يتمتَّذلكعلى غري  ما مل ُينصَّ  

من  ١٨ من البند (ه)باالمتيازات واحلصانات املنصوص عليها يف البنود الفرعية (أ) و(ب) و(د) و املقيمني يف النمسا إالَّ
، على أن ١٩٤٦ فرباير/شباط ١٣ اتفاقية امتيازات وحصانات األمم املتحدة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف

  :االمتيازات واحلصانات تشملهذه  نَّأ يكون مفهوماً
  اإلعفاء من الضرائب عن االستحقاقات املدفوعة هلم من صندوق للمعاشات التقاعدية؛  )١(    
ية، قة على موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرِّحق الشراء من متجر التموين بنفس الشروط املطبَّ  )٢(   

  .لةلوكاايف باالتفاق التكميلي املتعلق بإنشاء متجر متوين  عمالً
  

  ٥٠ البند
  

ق عليهم هذا االتفاق احلصول على طبَّملوظفي اللجنة وألفراد عائلتهم املقيمني ضمن نفس األسرة املعيشية ممن ُي ال حيقُّ  
مدفوعات من صندوق معادلة األعباء العائلية أو من جهاز له أهداف مماثلة، ما مل يكن أولئك األشخاص مواطنني منساويني أو 

  . عدميي اجلنسية من املقيمني يف النمسا أشخاصا
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  ٥١ البند
  

ح تلك بأمساء موظفي اللجنة الذين يكون مقر عملهم يف فيينا، وينقِّ إىل احلكومة قائمةً التنفيذي يرسل األمُني  
  .القائمة من وقت آلخر حسب االقتضاء

    
  املادة السادسة عشرة

  اللجنةلدى ون مهام اخلرباء الذين يؤدُّ
  

  ٥٢ البند
  

دهم املادة األوىل، داخل النمسا وجتاهها باالمتيازات واحلصانات اليت متنحها ع اخلرباء، كما حتدِّيتمتَّ  (أ)  
من املادة الثالثة عشرة من االتفاق بني األمم  ٤٣و ٤٢ للبندين ون مهام لألمم املتحدة طبقاًاحلكومة للخرباء الذين يؤدُّ

  ؛١٩٩٥ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٩ خرَّتحدة يف فيينا املؤاملتحدة والنمسا بشأن مقر األمم امل
ح هذه القائمة من قَّنباألشخاص الذين يندرجون يف نطاق هذه املادة، وُت ترسل اللجنةُ إىل احلكومة قائمةً  (ب)  

  .حني آلخر حسب االقتضاء
    

  املادة السابعة عشرة
  بطاقات اهلوية

  
  ٥٣ البند

  
 بطاقةَ متنح احلكومةُلي الدول املوقِّعة يف حالة ممثِّعلى طلب البعثة الدائمة للدولة املعنية،  ًءعلى طلب اللجنة، أو بنا ًءبنا  
. والسادسة عشرة، عليها صورة فوتوغرافية حلاملها ةفرد يندرج يف نطاق املواد الرابعة عشرة واخلامسة عشر هوية لكلِّ

  . رلسلطات النمساوية، كما تكون مبثابة تأشرية دخول متكرِّوُتستخدم هذه البطاقة يف حتديد هوية حاملها أمام مجيع ا
    

  املادة الثامنة عشرة
  تسوية املنازعات

  
  ٥٤ البند

  
  :ما يلزم إلقرار أساليب مالئمة لتسوية ما يلي خذ اللجنةُتتَّ  
  فيها؛ رفاًاص اليت تكون اللجنة طالناشئة عن العقود، واملنازعات اليت هلا طابع القانون اخل املنازعات  (أ)  
، حبكم مركزه الرمسي، عاًللجنة يكون متمتِّ ةًمهمَّ ييؤدِّ يف اللجنة أو خبرياً موظفاً اليت متسُّ املنازعات  (ب)  

  .احلصانةتلك  ُرفعت عنهإذا  باحلصانة إالَّ
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  ٥٥ البند
  

اتفاق تكميلي، أو  أو أيُّنزاع بني اللجنة واحلكومة فيما يتعلق بتفسري أو تطبيق هذا االتفاق ومرفقاته  أيُّ  (أ)  
ق عليها للتسوية، فتسويته بالتفاوض أو بطريقة أخرى متَّ مقر اللجنة أو العالقة بني اللجنة واحلكومة، ال تتمُّ مسألة متسُّأيِّ ب

خيتاره الوزير خيتار األمني التنفيذي أحدهم، والثاين : فة من ثالثة حمكَّمنيحيال الختاذ قرار هنائي بشأنه إىل هيئة حتكيم مؤلَّ
من الطرفني  وإذا مل يكن أيٌّ. احملكَّم الثالث الذي سريأس هيئة التحكيمخيتار احملكَّمان للنمسا، و اخلارجيةاالحتادي للشؤون 

فق احملكَّمان األول والثاين على شخص قد اختار حمكَّمه يف غضون ستة أشهر بعد تعيني الطرف اآلخر حملكَّمه، أو إذا مل يتَّ
 ًءم الثالث يف غضون ثالثة أشهر بعد تعيينهما، يقوم رئيس حمكمة العدل الدولية باختيار ذلك احملكَّم الثاين أو الثالث بنااحملكَّ

، ياقانون وتشكِّل أغلبية هيئة التحكيم نصاباً. امنساوي وال جيوز أن يكون احملكَّم الثالث مواطناً. على طلب اللجنة أو احلكومة
  ؛مة للطرفنيزِوتكون قراراهتا مل. إجراءاهتا وقواعدها بنفسها د اهليئةُوحتدِّ. راراهتا موافقة حمكَّمني اثننيوتستلزم مجيع ق

لحكومة أن يلتمسا من اجلمعية العامة لألمم املتحدة استصدار فتوى من لجيوز لألمني التنفيذي للجنة أو   (ب)  
ي فتوى احملكمة، يراعي كال الطرفني وإىل حني تلقِّ. ثناء تلك اإلجراءاتمسألة قانونية تثار أأيِّ حمكمة العدل الدولية بشأن 

  .وبعد ذلك، تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي يف ضوء فتوى احملكمة. ت تصدره هيئة التحكيمقرار مؤقَّ أيَّ
    

  املادة التاسعة عشرة
  أحكام عامة

  
  ٥٦ البند

  
 فعل أو تقصري من جانب اللجنة، أو أيِّ مسؤولية دولية عن أيِّ يها، أيَّل النمسا، بسبب وجود املقر يف أراضال تتحمَّ  

لها النمسا بوصفها يف نطاق وظائفهم، ما عدا املسؤولية الدولية اليت تتحمَّ من جانب موظفيها يتمُّعن فعل فعل أو امتناع 
  . إحدى الدول املوقِّعة

  
  ٥٧ البند

  
عون بتلك مينحها هذا االتفاق، من واجب مجيع األشخاص الذين يتمتَّباالمتيازات واحلصانات اليت  املساسدون   

  .ل يف الشؤون الداخلية هلذه الدولةاالمتيازات واحلصانات أن حيترموا قوانني النمسا ولوائحها، وأن ميتنعوا عن التدخُّ
  

  ٥٨ البند
  

امتياز أو حصانة  اءة استعمال أليِّإسأيِّ لكفالة عدم حدوث  احليطة بقدر املستطاعاألمني التنفيذي  يلتزم  (أ)  
من قواعد ولوائح ملوظفي اللجنة ولغريهم من األشخاص  ا ومناسباًمينحها هذا االتفاق، ويضع هلذا الغرض ما يراه ضروري

  ؛حسب االقتضاء
إذا اعتربت احلكومة أنه قد حدثت إساءة استعمال المتياز أو حصانة مينحهما هذا االتفاق، وجب أن   (ب)  

إساءة  وم األمني التنفيذي، عند الطلب، بالتشاور مع السلطات النمساوية املختصة لتقرير ما إذا كانت قد وقعت أيُّيق
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يف  البتُّ لألمني التنفيذي وللحكومة، يتمُّ رضيةًوإذا مل تسفر هذه املشاورات عن نتيجة تكون ُم. استعمال من هذا القبيل
  .ملادة الثامنة عشرةن يف الإلجراء املبيَّ املسألة وفقاً

  
  ٥٩ البند

  
دولة أو منظمة معنية، ودون  سواء كانت احلكومة تقيم أو ال تقيم عالقات دبلوماسية مع أيِّ االتفاقينطبق هذا   

  .اعتبار ملا إذا كانت الدولة املعنية متنح نفس االمتيازات أو احلصانات ملبعوثي النمسا الدبلوماسيني أو ملواطنيها
  

  ٦٠ البند
  

املسؤولية األخرية عن الوفاء بتلك  حيثما يلقي هذا االتفاق التزامات على السلطات النمساوية املختصة، تظلُّ  
  .احلكومةااللتزامات واقعة على 

  
  ٦١ البند

  
على ضوء غرضه األساسي، وهو متكني اللجنة يف مقرها يف النمسا من االضطالع  يفسَّر هذا االتفاُق  (أ)  

  ؛ء مبقاصدها على حنو كفؤ وتاممبسؤولياهتا والوفا
لصاحل اللجنة وليس للمنفعة الشخصية لألفراد  اًفني مبهام، حتقيقواحلصانات لألفراد املكلَّ االمتيازاتُتمنح   (ب)  
  ؛أنفسهم

 نَّحالة يرى فيها أ موظف يف أيِّ ع هبا أيُّيكون لألمني التنفيذي حق وواجب التنازل عن احلصانة اليت يتمتَّ  (ج)  
  . احلصانة أن تعيق مسار العدالة وأنه ميكن التنازل عنها دون إضرار مبصاحل اللجنةشأن من 

  
  ٦٢ البند

  
تعديالت من هذا القبيل  وتكون أيُّ. على طلب اللجنة أو احلكومة ًءمشاورات بشأن تعديل هذا االتفاق بنا يفع َرُيش  

  . اللجنة واحلكومة ب عنه يف تبادل للرسائل أو يف اتفاق تربمهبالتراضي املعَر
  

  ٦٣ البند
  

  ؛جيوز للجنة واحلكومة الدخول فيما قد يلزم من اتفاقات تكميلية  (أ)  
لتلك  مراعاةًمنظمة حكومية دولية حيتوي على أحكام وشروط أكثر  احلكومة يف اتفاق مع أيِّ دخلتإذا   (ب)  

تلك األحكام بالقدر نفسه ق على اللجنة احلكومة أن تطبِّ ن علىاملنظمة من األحكام والشروط املماثلة يف هذا االتفاق، يتعيَّ
  .، وذلك بواسطة اتفاق تكميليمراعاة هلاوالشروط األكثر 

  
  ٦٤ البند

  
  :سريان هذا االتفاقينقضي   
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  أو بالتراضي بني اللجنة واحلكومة؛  (أ)  
م طبق فيما يتعلق باإلهناء املنظَّإذا ُنقل مقر اللجنة من أراضي النمسا، وذلك باستثناء األحكام اليت قد تن  (ب)  

  أو ف فيما هلا من ممتلكات فيها؛صرُّلعمليات اللجنة يف مقرها يف النمسا والت
  .الدورة األوىل ملؤمتر الدول األطراف يف منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية عند اختتام  (ج)  

  
  ٦٥ البند

  
أ منه، يف اليوم األول من الشهر التايل لليوم الذي ختطر ال يتجزَّ قات جزءاًل املرفيبدأ سريان هذا االتفاق، الذي تشكِّ  

  .استوفيتالشروط الدستورية الالزمة لبدء نفاذه قد  بأنَّ اللجنةفيه احلكومةُ 
    

مارس /ارية، يف الثامن عشر من آذر يف فيينا، من نسختني، باللغة اإلنكليزية واللغة األملانية، متساويتني يف احلجِّرُِّح  
  .من سنة ألف وتسعمائة وسبع تسعني

 

  

  عن مجهورية النمسا:    عن اللجنة:
   

      
  فالدنر-بينيتا فرييروةالدكتور  الدكتور فولفغانغ هوفمان

  الدولة يف الوزارة االحتاديةةوزير   األمني التنفيذي
 ملنظمة معاهدة للجنة التحضريية

 احلظر الشامل للتجارب النووية
  اخلارجيةللشؤون 
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  املرفق األول

  
  التعديالت والتصليحات الالزمة لشغل األماكن عند بدء العمل

    
املباين وأماكن  االتفاق بني احلكومة واللجنة على التعديالت والتصليحات الالزمة جلعل ، يتم٦ُّ بأحكام البند عمالً 

وتراعي احلكومة واللجنة، عند حتديد تلك . ا يف بداية عملهامن مقر اللجنة صاحلة لشغل اللجنة هل ل جزءاًكِّاملكاتب اليت تش
من  خطط تضعها اللجنة لتأجيل شغلها ألجزاء التعديالت والتصليحات، احتياجات اللجنة املكانية والفنية واألمنية، وأيَّ

 -Internationales Amtssitzوُتنفَّذ تلك التعديالت والتصليحات، بعد التشاور مع اللجنة، بواسطة شركة . صةاملساحة املخصَّ

und Konferenzzentrum Wien AG .َّمليون شلن  ٣٠ يةتتجاوز التكلفة الكلِّ تكاليفها، شريطة أالَّ دفَع ى احلكومةُوتتول
تدخل احلكومة  ،مليون شلن منساوي ٣٠ فق عليها مبلغويف حالة جتاوز التكلفة الكلية للتعديالت والتصليحات املتَّ. منساوي
  . يةنة يف مشاورات بشأن التكلفة املتبقِّواللج

    
  التصليحات والتجديدات الرئيسية

    
 من تاريخ شغل اللجنة ملقرها أو ألجزاء منه عند بداية عملها، تدفع احلكومةُ (ب)، وبدءاً ٨ بأحكام البند عمالً 

 ، ما يصل إىل مليون شلن منساوي كلَّباسم اللجنة أو منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، حسبما يكون مالئماً
 املساعدةَ م احلكومةُدِّعن ذلك، تق الًوفض. ة مخس سنواتملدَّيف مركز فيينا الدويل سنة إىل صندوق التصليحات الرئيسية 

  . ملعايري موضوعية إىل اللجنة يف اجلهود اليت تبذهلا من أجل حتديد مسامهتها يف صندوق التصليحات الرئيسية وفقاً
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  املرفق الثاين

  
  السيارات مبطار فيينا الدويل صفِّمرافق 

    
السيارات مبطار فيينا  لصفِّدة باحلراسة ومزوَّ يصاًة خصِّعدَّ، تقوم احلكومة بتوفري مرافق ُم٣٩ بأحكام املادة عمالً 

ويف احلاالت . ز الدبلوماسيعون باملركالدويل بأعداد تكفي لالحتياجات العادية، حبيث جيري حجزها لألشخاص الذين يتمتَّ
  .اناًجمَّالسيارات  لصفِّتة خذ ترتيبات لتوفري مرافق مؤقَّاخلاصة، مثل االجتماعات الدولية الكربى، ُتتَّ
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  املرفق الثالث

  
  ضريبة القيمة املضافة ردُّ

    
نظام خلصم تلك  ة، استحداثَضريبة القيمة املضافردِّ يف  حاليابع ، بغية اإلسراع بالتدبري املتَّتبحث احلكومةُ  - ١

األقصى  كلفة مع احملافظة يف الوقت نفسه على احلدِّتالة من حيث الالضريبة عند املنبع، مبا يف ذلك إتاحة طريقة مناسبة وفعَّ
  .شلن منساوي يف السنة ٤٠  ٠٠٠ وهوللمبلغ الذي يرد 

  
دمات (مبا فيها خدمات املطاعم واخلدمات املشاهبة) ينطبق اإلعفاء من ضريبة القيمة املضافة على املواد والسلع واخل  - ٢

  .واإلمدادات املشتراة بغرض االستخدام الشخصي واملشروباتواألطعمة 
  
شلن منساوي للفاتورة الواحدة وحبيث ال يزيد  ١ ٠٠٠ عن من ضريبة القيمة املضافة للمبالغ اليت ال تقلُّ اإلعفاءُيمنح   - ٣

  . شلن منساوي يف السنة ٤٠ ٠٠٠ عن ةإمجايل قيمة املبالغ املستردَّ
  
على طلب منه، إمجايل ضريبة القيمة املضافة املدفوعة على السلع واخلدمات، على  ًءإىل الفرد املعين، بنا احلكومةُ تردُّ  - ٤

 تقدمي وميكن. حلساب مقدار الضريبة املدفوع ر أساساًأو غري ذلك من سجالت األعمال اليت توفِّ اإليصاالتأن يرفق بالطلب 
عام، وجيري  يوليه من كلِّ/متوز ١يناير و/كانون الثاين ١ تني يف العام، أي يفلسلطات النمساوية املختصة مرَّإىل اتلك الطلبات 

  .النظر يف تلك الطلبات بأقصى قدر ممكن من السرعة واالستعجال
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 املرفق الرابع

  
  االلتحاق بسوق العمل

    
االلتحاق بسوق العمل على أساس تفضيلي،  حبقِّ سنةً ٢١ عمرهم عن بناؤهم ممن يقلُّع أزواج موظفي اللجنة وأيتمتَّ  - ١

من نفس األسرة املعيشية حلامل بطاقة اهلوية  شريطة أن يكون قدومهم إىل النمسا بقصد مجع مشل األسرة وأن يكونوا جزءاً
  .ون"املستفيدم "لى أفراد األسرة هؤالء اسوفيما يلي ُيطلق ع. ألحكام املادة السابعة عشرة الرئيسية الصادرة وفقاً

  
د على طلب ُيقدَّم منهم، شهادة من وزارة الشؤون اخلارجية االحتادية تؤكِّ ًءُيمنح املستفيدون املذكورون أعاله، بنا  - ٢

 وتكون صاحلةً. دهذه الشهادة وجود عرض عمل حمدَّال ُيشترط إلصدار و. مركزهم التفضيلي مبوجب هذا االتفاق
  .ستخدام يف األراضي النمساوية بكاملها، وتنتهي صالحيتها بانتهاء صالحية بطاقة اهلويةلال
  
على طلبه،  ًء) بنا"Beschäftigungsbewilligung"بالتوظيف ( العمل الذي ينوي توظيف املستفيد تصرحياً ُيمنح ربُّ  - ٣

ده ملا حتدِّ ت خطرية تتعلق بالتوظيف وذلك وفقاًيكون العمل يف قطاع من سوق العمل أو إقليم يعاين من مشكال على أالَّ
د وُيمنح تصريح التوظيف حىت بعد جتاوز العدد األقصى احملدَّ. )"Arbeitsmarktservice"دائرة التوظيف العامة النمساوية (

  .")Bundeshöchstzahl(" الستخدام العمال األجانب قانوناً
  
دائرة التوظيف العامة النمساوية املختص باملنطقة اليت متاَرس فيها قليمي لاملكتب اإل عنيصدر تصريح التوظيف   - ٤

  . العمل قر عمل ربِّمل وفقاًد اختصاص املكتب اإلقليمي دَّ، يتحمعيَّنالوظيفة؛ ويف حالة التوظيف الذي ال يقتصر على موقع 
  
مشل األسرة والذين يرغبون يف العمل بعد  بقصد مجع سنةً ٢١ موا إىل النمسا قبل بلوغهم سنَِّدُيعترب األبناء الذين قَ  - ٥

. وحىت حلظة بدئهم العمل ٢١ مستفيدين إذا كان حامل بطاقة اهلوية األساسية يعوهلم قبل بلوغهم سنَّ ٢١ بلوغهم سنَّ
  . وتنطبق على مجيع األقارب املعالني اآلخرين اللوائح العادية اللتحاق األجانب بالعمل يف النمسا

  
ويلتزم املستفيدون يف مثل هذه احلاالت . اعد السابقة املتعلقة بالتوظيف على أنشطة العمل احلرال تنطبق القو  - ٦

  .بات القانونية الضرورية ملمارسة هذا النوع من أنشطة العملباملتطلِّ
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  املرفق اخلامس

  
  الشراء من متجر التموين يف مركز فيينا الدويل حقُّ

    
الشراء من متجر التموين يف مركز فيينا الدويل، الشخص املوجود  حتديد حقِّ ، ألغراض"رئيس وفد" يعين التعبري  

  .بالفعل ويعمل هبذه الصفة أثناء االجتماعات أو املؤمترات


