
يضم هذا المطبوع الوثائق األساسية المتعلقة بتصريف شؤون منظمة
الصحة العالمية بما في ذلك:

    •  الدستور

    •  النظام الداخلي لكل من جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي
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كما يشمل الئحة مجموعات ولجان الخب ا رء االستشاريين ومجموعات    
الد ا رسة والمجموعات العلمية ونصوص االتفاقات المبرمة مع األمم المتحدة

ووكاالت أخ رى واالتفاقية بشأن االمتيا ا زت والحصانات التي تتمتع بھا 
الوكاالت

المتخصصة والنظام األساسي للوكالة الدولية لبحوث السرطان٬ والمبادئ التي
تحكم العالقات مع المنظمات غير الحكومية. ويورد أيضا قائمة بأسماء الدول

األعضاء والدول األعضاء المنتسبة بمنظمة الصحة العالمية.

وهذه الطبعة الثامنة واألربعون المحدثة حتى ۳۱ تشرين األول/ّ
أكتوبر ٢۰۱٤ متاحة في شكل مطب وع بجميع لغات منظمة الصحة العالمية

الرسمية الست كما يمكن االطالع عليھا في شكلھا اإللكتروني على موقع
.(http://www.who.int) : المنظمة على شبكة اإلنترنت على العنوان التالي
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في طبعات جديدة كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويمكن االطالع  الوثائق األساسيةتصدر 
  http://apps.who.int/gb/bdعليها من الرابط 

  
وتتــاح الوثــائق الرســمية األخــرى الصــادرة عــن المنظمــة  فــي الصــفحات المندرجــة تحــت 

  العنوان تصريف الشؤون في موقع المنظمة اإللكتروني في الرابط
http://www.who.int/ governance/ 
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  .بشأنها اتفاق كامل
  

أو منتجـــات جهـــات صـــانعة معينـــة ال يعنـــي أن هـــذه  محـــددة كمـــا أن ذكـــر شـــركات  
الشركات والمنتجات معتمدة أو موصى بها من قبـل منظمـة الصـحة العالميـة، تفضـيال لهـا 

  ولم يرد ذكره.  في الطابع على سواها مما يماثلها
  

وقـــد اتخـــذت منظمـــة الصـــحة العالميـــة كـــل االحتياطـــات المعقولـــة للتحقـــق مـــن المعلومـــات 
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. والقــارئ هــو المســؤول عــن تفســير واســتعمال ضــمنيســواء أكــان بشــكل صــريح أم بشــكل 
تترتــب علــى قــد مســؤولة بــأي حــال عــن األضــرار التــي المــواد المنشــورة. والمنظمــة ليســت 
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  ١دستور منظمة الصحة العالمية

  
فـــي هـــذا الدســـتور، طبقـــا لميثـــاق األمـــم المتحـــدة، أن تعلـــن الـــدول األطـــراف   

  المبادئ التالية أساسية لسعادة جميع الشعوب والنسجام عالقاتها وألمنها:
، ال مجـرد انعـدام اً واجتماعيـ اً وعقليـ اً اكتمـال السـالمة بـدنيالصحة هي حالة من 

  المرض أو العجز.
التمتع بأعلى مستوى مـن الصـحة يمكـن بلوغـه هـو أحـد الحقـوق األساسـية لكـل 
إنســـان، دون تمييــــز بســــبب العنصــــر أو الــــدين أو العقيــــدة السياســــية أو الحالــــة 

  االقتصادية أو االجتماعية.
أساســـي لبلــــوغ الســـلم واألمــــن، وهـــي تعتمــــد علــــى صـــحة جميــــع الشـــعوب أمــــر 
  التعاون األكمل لألفراد والدول.

  ما تحققه أية دولة في مجال تحسين الصحة وحمايتها أمر له أهميته للجميع.
ــــة فــــي تحســــين الصــــحة ومكافحــــة األمــــراض، والســــيما  ــــدان المختلف تفــــاوت البل

  األمراض السارية، خطر على الجميع.
أمر بالغ األهمية، والقـدرة علـى العـيش بانسـجام فـي بيئـة النشأة الصحية للطفل 

  كلية متغيرة أمر جوهري لهذه النشأة.
إتاحة فوائد العلوم الطبية والنفسـية ومـا يتصـل بهـا مـن معـارف لجميـع الشـعوب 

  أمر جوهري لبلوغ أعلى المستويات الصحية.
يـة قصـوى فـي الرأي العام المستنير، والتعاون اإليجابي من الجمهـور، لهمـا أهم

  تحسين صحة البشر.
الحكومـــات مســـؤولة عـــن صـــحة شـــعوبها، وال يمكـــن الوفـــاء بهـــذه المســـؤولية إال 

  باتخاذ تدابير صحية واجتماعية كافية.

                                                            
 ٢٢يونيـو إلـى  حزيـران/ ١٩هذا الدستور أقره مؤتمر الصحة الدولي الذي عقد في نيويورك مـن    ١

ـــو  ١٩٤٦تمـــوز/ يوليـــو  ٢٢، ووقعـــه فـــي ١٩٤٦تمـــوز/ يوليـــو  الســـجالت الرســـمية دولـــة (  ٦١ممثل
، ١٩٤٨نيســان/ أبريــل  ٧)، ودخــل حيــز النفــاذ فــي ١٠٠، الصــفحة ٢رقــم  لمنظمــة الصــحة العالميــة

ت التــي أقرتهــا جمعيــات الصــحة العالميــة السادســة والعشــرون والتاســعة والعشــرون والتاســعة والتعــديال
 ٦-٣٩ع  ص  جو ٣٨-٢٩ع  ص  جو ٣٧-٢٦ع  ص  ج(القــــــــــرارات  والحاديــــــــــة والخمســــــــــون والثالثــــــــــون

 ١٩٨٤كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ٢٠و ١٩٧٧شـــباط/ فبرايـــر  ٣) أصــبحت نافـــذة فـــي ٢٣-٥١ع  ص  جو
 على التوالي، وهي مدرجة في هذا النص. ٢٠٠٥أيلول/ سبتمبر  ١٥و ١٩٩٤تموز/ يوليو  ١١و
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، وبغيـة تحقيـق التعـاون فيمـا بينهـا وٕاذ تقبل األطراف المتعاقـدة هـذه المبـادئ  
ا الدســـتور، ومـــع غيرهـــا، لتحســـين وحمايـــة صـــحة جميـــع الشـــعوب، توافـــق علـــى هـــذ

 ٥٧وتنشئ بمقتضاه منظمة الصحة العالمية، وكالة متخصصة، وفقا ألحكـام المـادة 
  من ميثاق األمم المتحدة.

  الهدف -الفصل األول 
  ١المادة 

هـــدف منظمـــة الصـــحة العالميـــة (المســـّماة فيمـــا يلـــي بالمنظمـــة) هـــو أن تبلـــغ   
  جميع الشعوب أرفع مستوى صحي ممكن.
  الوظائف -الفصل الثاني 
  ٢المادة 

  تمارس المنظمة لتحقيق هدفها الوظائف التالية:  
  العمل كسلطة التوجيه والتنسيق في ميدان العمل الصحي الدولي؛  (أ)

إقامــــة تعــــاون فعــــال مــــع األمــــم المتحــــدة والوكــــاالت المتخصصــــة واإلدارات   (ب)
الصـــحية الحكوميـــة والجماعـــات المهنيـــة وغيـــر ذلـــك مـــن المنظمـــات، حســـبما 

  ، والحفاظ على هذا التعاون؛اً يكون مناسب
  مساعدة الحكومات، بناء على طلبها، في تعزيز الخدمات الصحية؛  (ج)
تقــديم المســاعدة الفنيــة المناســبة، وفــي حــاالت الطــوارئ، تقــديم العــون الــالزم   (د)

  بناء على طلب الحكومات أو قبولها؛
علـــى  ءً الت الصـــحية بنـــاتقـــديم، أو المســـاعدة فـــي تقـــديم، الخـــدمات والتســـهي  )ه(

المشــــــمولة  األراضــــــيطلــــــب األمــــــم المتحــــــدة لجماعــــــات خاصــــــة، كشــــــعوب 
  بالوصاية؛

ـــزم مـــن الخـــدمات اإلداريـــة والفنيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الخـــدمات   (و) إنشـــاء مـــا قـــد يل
  الوبائية واإلحصائية، والحفاظ عليها؛

لمتوطنـة تشجيع واستحثاث الجهود الرامية إلى استئصال األمـراض الوبائيـة وا  (ز)
  وغيرها من األمراض؛

التشجيع، بالتعاون مع الوكاالت المتخصصة  األخـرى عنـد االقتضـاء، علـى   (ح)
اتخاذ اإلجراءات المناسبة التي تـؤدي إلـى الوقايـة مـن األضـرار الناجمـة عـن 

  الحوادث؛
التشـجيع، بالتعـاون مـع الوكـاالت المتخصصـة األخـرى عنـد االقتضـاء، علــى   (ط)

واإلســكان واإلصــحاح والترفيــه واألحــوال االقتصــادية وأحــوال تحســين التغذيــة 
  العمل وغيرها من نواحي صحة البيئة؛
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تشـــجيع التعــــاون بـــين الجماعــــات العلميـــة والفنيــــة التـــي تســــهم فـــي النهــــوض   (ي)
  بالصحة؛

اقتـــراح االتفاقيـــات واالتفاقـــات واألنظمـــة ووضـــع التوصـــيات حـــول الشـــؤون   (ك)
لمهـــام التـــي قـــد تســـند بمقتضـــاها إلـــى المنظمـــة الصـــحية الدوليـــة، والقيـــام با

  وتكون متفقة وهدفها؛
النهوض بصحة ورعاية األم والطفل وتعزيز القـدرة علـى العـيش بانسـجام فـي   (ل)

  بيئة كلية متغيرة؛
تشجيع األنشطة في ميدان الصحة العقلية، والسـيما مـا يتصـل منهـا بانسـجام   (م)

  العالقات اإلنسانية؛
  البحوث في مجال الصحة؛تشجيع وتوجيه   (ن)

 العمل على تحسين مستويات التعليم والتدريب فـي المهـن الصـحية والطبيـة  (س)
  والمهن المرتبطة بها؛

دراســــة التقنيــــات اإلداريــــة واالجتماعيــــة المتصــــلة بالصــــحة العامــــة والرعايــــة   (ع)
الطبيــة مــن النــاحيتين الوقائيــة والعالجيــة، بمــا فــي ذلــك خــدمات المستشــفيات 

ان االجتمــــاعي وتقــــديم تقــــارير عنهــــا، وذلــــك بالتعــــاون مــــع الوكــــاالت والضــــم
  األخرى عند االقتضاء؛

  تقديم المعلومات والمشورة والمساعدة في حقل الصحة؛  (ف)
المســــاعدة فــــي تكــــوين رأي عــــام مســــتنير لــــدى جميــــع الشــــعوب، فــــي شــــؤون   (ص)

  الصحة؛
الصـحة العامـة،  وضع تسميات دولية لألمراض وألسـباب الوفـاة، ولممارسـات  (ق)

  ومراجعة هذه التسميات كلما دعت الضرورة؛
  توحيد طرق التشخيص بالقدر الالزم؛  (ر)

وضـــع معـــايير دوليـــة للمنتجـــات الغذائيـــة والحياتيـــة والصـــيدلية ومـــا شـــابهها،   (ش)
  وتقريرها ونشرها؛

  وبصفة عامة، اتخاذ كل ما يلزم لبلوغ هدف المنظمة.  (ت)

  العضوية والعضوية االنتسابية -الفصل الثالث 
  ٣المادة 

  عضوية المنظمة مفتوحة لجميع الدول.  
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  ٤المادة 
للــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة أن تصــبح أعضــاء فــي المنظمــة بتوقيــع   

 ووفقــاً ألحكــام الفصــل التاســع عشــر  اً هــذا الدســتور أو بقبولــه بأيــة طريقــة أخــرى، وفقــ
  لقواعدها الدستورية.

  ٥المادة 
ول التــي دعيــت حكوماتهــا إلــى إيفــاد مــراقبين إلــى مــؤتمر الصــحة الــدولي للــد  

أن تصـــبح أعضـــاء بتوقيـــع هـــذا الدســـتور، أو  ١٩٤٦الـــذي عقـــد فـــي نيويـــورك ســـنة 
ــــ ــــة أخــــرى، وفق ــــة طريق ــــه بأي ــــ اً بقبول لقواعــــدها  اً ألحكــــام الفصــــل التاســــع عشــــر، ووفق

الـــدورة األولـــى لجمعيـــة الدســـتورية، بشـــرط أن يـــتم هـــذا التوقيـــع أو القبـــول قبـــل انعقـــاد 
  الصحة.

  ٦المادة 
المتحــدة والمنظمــة، يــتم إقــراره   األمــم  بــين  اتفــاق  مــع عــدم اإلخــالل بشــرط أي  

 ٤طبقــا للفصــل الســادس عشــر، يجــوز للــدول التــي ال تصــبح أعضــاء وفــق المــادتين 
أن تطلــب العضــوية، ويقبــل طلبهــا متــى وافقــت عليــه جمعيــة الصــحة باألغلبيــة  ٥و

  البسيطة.
   ١ ٧المادة 

فــي حالــة عــدم وفــاء إحــدى الــدول األعضــاء بمــا عليهــا مــن التزامــات ماليــة   
ــــة الصــــحة،  ــــك مــــن الظــــروف االســــتثنائية، يجــــوز لجمعي ــــر ذل للمنظمــــة، أو فــــي غي
بالشروط التي تراها مناسـبة، وقـف امتيـازات التصـويت، والخـدمات التـي يحـق للدولـة 

عـادة امتيـازات التصـويت والخـدمات العضو أن تتمتـع بهـا. ولجمعيـة الصـحة سـلطة إ
  هذه.

  ٨المادة 
غيــــر  األراضــــيأو مجموعــــات  األراضــــييجــــوز لجمعيــــة الصــــحة أن تقبــــل   

المسؤولة عن مباشرة عالقاتها الدولية أعضاء منتسبة، بناء على طلـب يقـدم نيابـة 
من الدولة العضو أو السلطة األخـرى المسـؤولة  األراضيأو مجموعة  األرضعن 

. وينبغـــي أن يكـــون ممثلـــو األراضـــيأو لمجموعـــة  لـــألرضت الدوليـــة عـــن العالقـــا
فــــي ميــــدان  التقنيــــةلــــدى جمعيــــة الصــــحة مــــؤهلين بكفــــاءتهم  المنتســــبيناألعضــــاء 

الصــحة، وأن يكــون اختيــارهم مــن بــين الســكان األصــليين. وتحــدد جمعيــة الصــحة 
  .المنتسبينومدى حقوق والتزامات األعضاء  طبيعة

  
  

                                                            
رار ـــــــــــــــادة (القـــــــــــــــالتعــــــديل الــــــذي اعتمدتــــــه جمعيــــــة الصــــــحة العالميــــــة الثامنــــــة عشــــــرة لهــــــذه الم   ١
 بعد. اً ) لم يصبح نافذ٤٨-١٨ع  ص  ج
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  أجهزة المنظمة - الفصل الرابع
  ٩المادة 

  يقوم بعمل المنظمة:  
  جمعية الصحة العالمية (المسّماة فيما يلي بجمعية الصحة)؛  (أ)

  المجلس التنفيذي (المسمى فيما يلي بالمجلس)؛  (ب)
  األمانة العامة.  (ج)

  جمعية الصحة العالمية - الفصل الخامس
  ١٠المادة 

  الدول األعضاء.تتألف جمعية الصحة من مندوبين يمثلون   

  ١١المادة 
يمثــل كــل دولــة عضــو مــا ال يزيــد عــن ثالثــة منــدوبين، تعــين الدولــة العضــو   

ـــين أكثـــر األشـــخاص كفـــاءة اً أحـــدهم رئيســـ ـــار هـــؤالء المنـــدوبين مـــن ب ، وينبغـــي اختي
بقدرتهم الفنية في ميدان الصحة، ويفضل أن يكونوا ممثلـين لـإلدارة الصـحية القوميـة 

  للدولة العضو.

  ١٢ة الماد
  يجوز أن يرافق المندوبين بدالء ومستشارون.  

  ١٣المادة 
تجتمـــع جمعيـــة الصـــحة فـــي دورة ســـنوية عاديـــة وفـــي دورات خاصـــة حســـبما   

علـى طلـب المجلـس أو أغلبيـة الـدول  ءً تقضي الضرورة. وتعقـد الـدورات الخاصـة بنـا
  األعضاء.

  ١٤المادة 
قلـــيم الـــذي تعقـــد فيـــه تختـــار جمعيـــة الصـــحة فـــي كـــل دورة ســـنوية البلـــد أو اإل  

دورتهــا الســنوية التاليــة. ويحــدد المجلــس بعــد ذلــك مكــان االنعقــاد، كمــا يحــدد مكــان 
  .االستثنائيةانعقاد الدورة 
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  ١٥المادة 
يحــدد المجلــس، بعــد التشــاور مــع األمــين العــام لألمــم المتحــدة، تــاريخ انعقــاد   

  .استثنائيةكل دورة سنوية أو 

  ١٦المادة 
الصــحة رئيســها وأعضــاء مكتبهــا اآلخــرين فــي بدايــة كــل دورة تنتخــب جمعيــة   

  سنوية، ويظل هؤالء في مناصبهم حتى يتم انتخاب من يخلفونهم.

  ١٧المادة 
  تضع جمعية الصحة نظامها الداخلي.  

  
  ١٨المادة 

  وظائف جمعية الصحة هي:  
  رسم سياسات المنظمة؛  (أ)

  للعمل في المجلس؛تسمية الدول األعضاء التي لها حق تعيين شخص   (ب)
  تعيين المدير العام؛  (ج)
النظــر فــي تقــارير وأعمــال المجلــس والمــدير العــام، والموافقــة عليهــا، وٕاعطــاء   (د)

المرغـوب فيـه المجلس تعليمات فيما يتعلق باألمور التي يمكن أن يكون مـن 
  عنها؛ اتخاذ إجراء بشأنها أو إعداد دراسة أو استقصاء أو تقرير

  ن التي قد تراها ضرورية ألعمال المنظمة؛إنشاء اللجا  (ه)
  اإلشراف على السياسات المالية للمنظمة والنظر في الميزانية واعتمادها؛  (و)
تكليـــف المجلـــس والمـــدير العـــام بتنبيـــه الـــدول األعضـــاء والمنظمـــات الدوليـــة،   (ز)

 الحكومية أو غير الحكومية، إلى أي مسألة تتصل بالصحة وتراهـا جمعيـة
  الصحة جديرة باالهتمام؛

دعــــــوة أي منظمــــــة دوليــــــة أو قوميــــــة، حكوميــــــة أو غيــــــر حكوميــــــة، تتــــــولى   (ح)
مســـؤوليات ذات صـــلة بمســـؤوليات المنظمـــة، إلـــى تعيـــين ممثلـــين لالشـــتراك، 
ـــــــــي اجتماعـــــــــات  ـــــــــة أو ف ـــــــــي اجتماعـــــــــات الجمعي دون حـــــــــق التصـــــــــويت، ف

ــ اللجــان ي تحــددها والمــؤتمرات التــي تعقــد تحــت ســلطتها، وذلــك بالشــروط الت
جمعيــة الصــحة، غيــر أن المنظمــات القوميــة ال تــدعى إال بموافقــة الحكومــة 

  المعنية؛
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النظر فيما يصدر عـن الجمعيـة العامـة أو المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي   (ط)
أو مجلـــس األمـــن أو مجلـــس الوصـــاية لألمـــم المتحـــدة مـــن توصـــيات تتعلـــق 

ت التـي تتخـذها المنظمـة بالصـحة، وموافـاة هـذه الجهـات بتقـارير عـن الخطـوا
  لتنفيذ تلك التوصيات؛

ـــارير إلـــى المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي طبقـــ  (ي) ـــديم تق ألي اتفـــاق بـــين  اً تق
  المنظمة واألمم المتحدة؛

تشــجيع وتوجيــه البحــوث فــي ميــدان الصــحة عــن طريــق االســتعانة بمــوظفي   (ك)
الرسـمية  المنظمة أو إنشاء مؤسسات خاصة بها، أو التعـاون مـع المؤسسـات

  أو غير الرسمية ألي دولة عضو بموافقة حكومتها؛
  من مؤسسات أخرى؛ اً إنشاء ما قد تعتبره مناسب  (ل)
  اتخاذ أي إجراء مالئم آخر للنهوض بهدف المنظمة.  (م)
  

  ١٩المادة 
لجمعيـــة الصـــحة ســـلطة إقـــرار االتفاقيـــات أو االتفاقـــات المتعلقـــة بأيـــة مســـألة   

ويتطلــب إقــرار هــذه االتفاقيــات أو االتفاقــات موافقــة تــدخل فــي اختصــاص المنظمــة. 
جمعية الصحة بثلثي األصـوات، وتصـبح نافـذة بالنسـبة لكـل دولـة عضـو متـى قبلتهـا 

  طبقا لقواعدها الدستورية.

  ٢٠المادة 
تتعهد كل دولة عضو بأن تتخذ في خالل ثمانية عشر شهرا من تاريخ إقرار   

اإلجـــراءات المتعلقـــة بقبـــول تلـــك االتفاقيـــة أو جمعيـــة الصـــحة ألي اتفاقيـــة أو اتفـــاق، 
ذلك االتفاق. وعلى كل دولة عضو أن تشعر المدير العـام بمـا تتخـذه مـن إجـراءات. 
وٕاذا لـــم تقبـــل الدولــــة العضـــو االتفاقيـــة أو االتفــــاق خـــالل المـــدة المحــــددة تقـــدم بيانــــا 

تقريــر بأســباب عــدم القبــول. وفــي حالــة القبــول، توافــق كــل دولــة عضــو علــى تقــديم 
  للفصل الرابع عشر. اً سنوي للمدير العام وفق

  ٢١المادة 
  لجمعية الصحة سلطة إقرار األنظمة المتعلقة بما يلي:  

االشــتراطات الصــحية وٕاجــراءات الحجــر الصــحي وغيرهــا مــن اإلجــراءات التــي يــراد   (أ)
  بها منع انتشار األمراض على الصعيد الدولي؛
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  أسباب الوفاة وممارسات الصحة العامة؛التسميات المتعلقة باألمراض و   (ب)
  المعايير المتعلقة بطرق التشخيص لتطبيقها على الصعيد الدولي؛  (ج)
المعــايير المتعلقــة بســالمة ونقــاء وفعاليــة المنتجــات الحياتيــة والصــيدلية ومــا يماثلهــا   (د)

  من منتجات متداولة في التجارة الدولية؛
صــيدلية ومــا يماثلهــا مــن منتجــات متداولــة فــي اإلعــالن عــن المنتجــات الحياتيــة وال  (ه)

  التجارة الدولية وبيان أوصافها.

  ٢٢المادة 
تعتبــر نافــذة بالنســبة لجميــع الــدول  ٢١للمــادة  اً األنظمــة التــي يــتم إقرارهــا طبقــ  

األعضاء بعد تلقي إشعار بتصديق جمعيـة الصـحة عليهـا. وتسـتثنى مـن ذلـك الـدول 
األعضــاء التــي قــد تبّلــغ المــدير العــام برفضــها إياهــا أو بتحفظاتهــا عليهــا فــي خــالل 

  المدة المحددة في اإلشعار.

  ٢٣المادة 
ت إلى الدول األعضاء بشأن أية مسألة لجمعية الصحة سلطة تقديم التوصيا  

  تدخل في اختصاص المنظمة.

  المجلس التنفيذي - الفصل السادس
  ٢٤المادة 

يتألف المجلـس مـن أربعـة وثالثـين شخصـًا يعيـنهم مثـل هـذا العـدد مـن الـدول   
األعضـــاء. وتقـــوم جمعيـــة الصـــحة مـــع مراعـــاة التوزيـــع الجغرافـــي العـــادل، بانتخـــاب 
الــدول األعضــاء التــي لهــا حــق تعيــين شــخص للعمــل عضــوًا فــي المجلــس، علــى أن 

نظمـات اإلقليميـة تنتخب ثالث علـى األقـل مـن هـذه الـدول األعضـاء مـن كـل مـن الم
. وعلى كـل مـن هـذه الـدول األعضـاء أن تعـين للمجلـس ٤٤التي أنشئت طبقًا للمادة 

  في ميدان الصحة، ويجوز أن يرافقه بدالء ومستشارون. تقنياً شخصًا مؤهًال 

  ٢٥ المادة
تنتخـــب هـــذه الـــدول األعضـــاء لمـــدة ثـــالث ســـنوات، ويجـــوز إعـــادة انتخابهـــا،   

ية، التـي تنتخـب مـن بـين األعضـاء الـذين ينتخبـون فـي على أن تكون للدولـة اإلضـاف
وزيـد التعديل الذي أدخـل علـى الدسـتور هذا أول دورة لجمعية الصحة تنعقد بعد نفاذ 

، مـدة اً وثالثـين عضـو  أربعـةوثالثـين إلـى  اثنـينبمقتضاه عدد أعضاء المجلس من 
مـن  ألقـلعضوية قصيرة إلى الحد الالزم لتيسير انتخاب دولة عضو واحـدة علـى ا

  كل منظمة إقليمية في كل عام.



  دستور منظمة الصحة العالمية 9

  ٢٦المادة 
  يجتمع المجلس مرتين على األقل في السنة وهو يحدد مكان كل اجتماع.  

  ٢٧المادة 
  له من بين أعضائه، ويضع المجلس نظامه الداخلي. اً ينتخب المجلس رئيس  

  ٢٨المادة 
  وظائف المجلس هي:  

  تنفيذ قرارات جمعية الصحة وسياساتها؛  (أ)
  العمل كجهاز تنفيذي لجمعية الصحة؛  (ب)
  القيام بأية وظائف أخرى تعهد بها إليه جمعية الصحة؛  (ج)
تقــديم المشــورة إلــى جمعيــة الصــحة فــي المســائل التــي تحــال إليــه مــن قبلهــا،   (د)

وفـــي المســـائل التـــي يعهـــد بهـــا إلـــى المنظمـــة بموجـــب االتفاقيـــات واالتفاقـــات 
  واألنظمة؛

  أو المقترحات إلى جمعية الصحة من تلقاء نفسه؛تقديم المشورة   )ه(
  إعداد جدول أعمال دورات جمعية الصحة؛  (و)
  تقديم برنامج عمل عام لفترة معينة إلى جمعية الصحة للنظر فيه وٕاقراره؛  (ز)
  دراسة جميع المسائل التي تدخل في اختصاصه؛  (ح)
القيام، فـي نطـاق وظـائف المنظمـة ومواردهـا الماليـة، باتخـاذ تـدابير الطـوارئ   (ط)

لمواجهـــة األحـــداث التـــي تقتضـــي إجـــراء فوريـــا. وللمجلـــس بصـــفة خاصـــة أن 
يخّول المدير العام اتخـاذ الخطـوات الالزمـة لمكافحـة األوبئـة، والمشـاركة فـي 

بحـاث التـي الدراسـات واألالغوث الصـحي لضـحايا الكـوارث، وٕاجـراء تنظيم 
الدول األعضـاء أو المـدير  يوجه نظر المجلس إلى صفتها العاجلة أي من

  العام.
  ٢٩المادة 

يمــــارس المجلــــس بالنيابــــة عــــن جمعيــــة الصــــحة بكاملهــــا الصــــالحيات التــــي   
  تفوضها الجمعية إليه.
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  األمانة العامة - الفصل السابع
  ٣٠المادة 

قـــد تحتـــاج إليـــه المنظمـــة مـــن  تتـــألف األمانـــة العامـــة مـــن المـــدير العـــام ومـــن  
  واإلداريين. التقنيينالموظفين 

  ٣١المادة 
قـد لما  اً على ترشيح من المجلس، وفق ءً تعين جمعية الصحة المدير العام بنا  

 تحــدده مــن الشــروط. والمــدير العــام، وهــو خاضــع لســلطة المجلــس، هــو المســؤول
  واإلداري األعلى للمنظمة. التقني

  ٣٢المادة 
لجمعيــة الصــحة وللمجلــس ولجميــع  اً ر العــام، بحكــم منصــبه، أمينــيكــون المــدي  

لجـــان المنظمـــة وللمـــؤتمرات التـــي تـــدعو المنظمـــة إلـــى عقـــدها. ولـــه أن يفـــوض هـــذه 
  الوظائف إلى غيره.

  ٣٣المادة 
األعضـاء، طريقـة   الـدول  مـع  باالتفـاق  للمدير العام، أو لمن يمثله، أن يضع  

واجباتــــه، االتصــــال المباشــــر بمختلــــف دوائرهــــا وخاصــــة تتــــيح لــــه، فــــي ســــبيل تأديــــة 
إداراتها الصحية والمنظمات الصحية القومية، الحكوميـة وغيـر الحكوميـة. ولـه كـذلك 
أن ينشـــئ عالقـــات مباشـــرة مـــع المنظمـــات الدوليـــة التـــي تـــدخل أنشـــطتها فـــي مجـــال 

ي تهـم اختصاص المنظمة. وعليه أن يطلع المكاتب اإلقليمية على جميع الشؤون الت
  مناطقها.

  ٣٤المادة 
يعد المدير العام البيانات المالية للمنظمة وتقـديرات ميزانيتهـا ويعرضـها علـى   
  المجلس.

  ٣٥المادة 
للنظــام األساســي للمــوظفين،  اً يعــين المــدير العــام مــوظفي األمانــة العامــة وفقــ  

الــــذي تضــــعه جمعيــــة الصــــحة. ويجــــب أن يكــــون االعتبــــار الرئيســــي فــــي اســــتخدام 
ظفين هو ضمان الحفاظ على أعلى مسـتوى مـن الكفـاءة والنزاهـة وطـابع التمثيـل المو 

الـدولي لألمانـة العامــة. ويجـب كـذلك أن تراعــى أهميـة اختيـار المــوظفين علـى أوســع 
  أساس جغرافي ممكن.
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  ٣٦المادة 
يجب أن تكون شروط خدمة موظفي المنظمـة مطابقـة قـدر اإلمكـان للشـروط   

  ألمم المتحدة األخرى.المعمول بها في منظمات ا

  ٣٧المادة 
ال يجوز للمـدير العـام أو للمـوظفين، فـي أداء واجبـاتهم، أن يلتمسـوا أو يتلقـوا   

تعليمات من أية حكومة أو سـلطة خـارج المنظمـة، وعلـيهم أن يمتنعـوا عـن أي عمـل 
قــد يســيئ إلــى مركــزهم كمــوظفين دوليــين. وتتعهــد كــل دولــة عضــو فــي المنظمــة مــن 

ام الطــابع الــدولي الخــالص للمــدير العــام وللمــوظفين، وبعــدم الســعي إلــى جانبهــا بــاحتر 
  التأثير عليهم.

  اللجان - الفصل الثامن
  ٣٨المادة 

ينشـــئ المجلـــس مـــن اللجـــان مـــا قـــد تطلـــب جمعيـــة الصـــحة إنشـــاءه، ولـــه أن   
علـى اقتـراح مـن المـدير العـام، أيـة لجـان أخـرى يعتبـر  ءً ينشئ من تلقـاء نفسـه أو بنـا

  فيه لخدمة أي غرض يدخل في اختصاص المنظمة. اً إنشاؤها مرغوب

  ٣٩المادة 
يبحــــث المجلــــس مــــن آن آلخــــر، ومــــرة فــــي كــــل ســــنة علــــى أي حــــال، مــــدى   

  ضرورة اإلبقاء على كل لجنة.

  ٤٠المادة 
ــــــس أن يتخــــــذ اإلجــــــراءات إلنشــــــاء لجــــــان مشــــــتركة أو   مختلطــــــة مــــــع  للمجل

المنظمــات األخــرى أو إلشــراك المنظمــة فــي مثــل تلــك اللجــان، وتمثيــل المنظمــة فــي 
  اللجان التي تنشؤها تلك المنظمات.

  المؤتمرات - الفصل التاسع
  ٤١المادة 

لجمعيـــة الصـــحة أو للمجلـــس الـــدعوة إلـــى عقـــد مـــؤتمرات محليـــة أو عامـــة أو   
أو غيـــر ذلـــك مـــن المـــؤتمرات ذات الطـــابع الخـــاص، للنظـــر فـــي أي موضـــوع  تقنيـــة

يدخل في اختصاص المنظمة، كما يجوز لكل منهما أن يتخذ اإلجـراءات لكـي تمثـل 
فــي هــذه المــؤتمرات المنظمــات الدوليــة وكــذلك، بموافقــة الحكومــة المعنيــة، المنظمــات 

صـحة أو المجلـس الطريقـة القومية، حكومية كانت أو غير حكومية. وتقرر جمعية ال
  التي يتم بها هذا التمثيل.
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  ٤٢المادة 
للمجلــس أن يتخــذ اإلجــراءات لتمثيــل المنظمــة فــي المــؤتمرات التــي يعتبــر   

  باهتمام المنظمة. أنها جديرة

  المقر الرئيسي - الفصل العاشر
  ٤٣المادة 

تحــدد جمعيــة الصــحة المكــان الــذي يكــون فيــه المقــر الرئيســي للمنظمــة، بعــد   
  التشاور مع األمم المتحدة.

  التنظيمات اإلقليمية - الفصل الحادي عشر
  ٤٤المادة 

تحـــدد جمعيـــة الصــــحة، مـــن آن آلخـــر، المنــــاطق الجغرافيـــة التـــي يستحســــن   (أ)
  إنشاء منظمة إقليمية فيها؛

يجـــوز لجمعيـــة الصـــحة، بموافقـــة أغلبيـــة الـــدول األعضـــاء التـــي تقـــع فـــي كـــل   (ب)
، أن تنشــئ منظمــة إقليميــة لتلبيــة االحتياجــات منطقــة تحــدد علــى هــذا النحــو

الخاصــة بتلــك المنطقــة. وال يجــوز أن يكــون هنــاك أكثــر مــن منظمــة إقليميــة 
  واحدة في كل منطقة.

  ٤٥المادة 
  لهذا الدستور. اً ال يتجزأ من المنظمة وفق اً تكون كل منظمة إقليمية جزء  

  ٤٦المادة 
  مكتب إقليمي.تتكون كل منظمة إقليمية من لجنة إقليمية و   

  ٤٧المادة 
فـي  المنتسـبينتتألف اللجان اإلقليمية من ممثلي الدول األعضـاء واألعضـاء   

، الموجـــودة فـــي اإلقلـــيم وغيـــر األراضـــي، أو مجموعـــات ولألراضـــياإلقلـــيم المعنـــي. 
، الحـق فـي المنتسـبينالمسؤولة عـن مباشـرة عالقاتهـا الدوليـة، وليسـت مـن األعضـاء 

اللجـــان اإلقليميـــة. وتحـــدد جمعيـــة الصـــحة طبيعـــة ومـــدى  أن تمثـــل وأن تشـــترك فـــي
في اللجان اإلقليمية بالتشـاور  األراضيأو مجموعات  األراضيحقوق والتزامات هذه 

 األراضـيمع الدولة العضو أو السلطة األخرى المسـؤولة عـن العالقـات الدوليـة لهـذه 
  ومع الدول األعضاء في اإلقليم.



  دستور منظمة الصحة العالمية 13

  ٤٨المادة 
  اإلقليمية كلما دعت الضرورة، وهي تحدد مكان كل اجتماع.تجتمع اللجان   

  ٤٩المادة 
  تضع اللجان اإلقليمية نظامها الداخلي.  

  ٥٠المادة 
  وظائف اللجنة اإلقليمية هي:  

  وضع السياسات المتعلقة بالمسائل ذات الطابع اإلقليمي الخالص؛  (أ)
  اإلشراف على أنشطة المكتب اإلقليمي؛  (ب)
ــــــــــ  (ج) ــــــــــراح عل ــــــــــد مــــــــــؤتمرات االقت ــــــــــى عق ــــــــــدعو إل ــــــــــب اإلقليمــــــــــي أن ي ى المكت

ــــــــــــة  والقيــــــــــــام ،تقنيــــــــــــة باألعمــــــــــــال اإلضــــــــــــافية أو االستقصــــــــــــاءات المتعلق
اللجنــة اإلقليميــة أنهــا تعــزز هــدف المنظمــة فــي  التــي تــرى  الصــحية  بالشــؤون
  اإلقليم؛

ـــــة المنـــــاظرة لألمـــــم المتحـــــدة، ومـــــع اللجـــــان   (د) التعـــــاون مـــــع اللجـــــان اإلقليمي
الت المتخصصـــــــــــــــــة األخـــــــــــــــــرى، ومـــــــــــــــــع غيرهـــــــــــــــــا للوكـــــــــــــــــا  اإلقليميـــــــــــــــــة

ـــة  المنظمـــات  مـــن الدوليـــة، التـــي لهـــا مجـــاالت اهتمـــام مشـــتركة مـــع  اإلقليمي
  المنظمة؛

تقــديم المشــورة إلــى المنظمــة، عــن طريــق المــدير العــام، فــي الشــؤون الصــحية   )ه(
  الدولية التي تتجاوز أهميتها النطاق اإلقليمي؛

المعنيـة اعتمـادات إضـافية لإلقلـيم، إذا التوصية بأن ترصد حكومات األقـاليم   (و)
كانت حصة اإلقليم من الميزانية المركزية للمنظمـة ال تكفـي للقيـام بالوظـائف 

  اإلقليمية؛
أية وظائف أخرى قد تفوض إلى اللجنة اإلقليمية من قبل جمعيـة الصـحة أو   (ز)

  المجلس أو المدير العام.

  ٥١المادة 
المكتــب اإلقليمــي هــو الجهــاز اإلداري للجنــة اإلقليميــة، وهــو يخضــع للســلطة   
للمدير العام للمنظمة. ويتولى المكتـب اإلقليمـي، باإلضـافة إلـى ذلـك، تنفيـذ العامة 

  الصحة والمجلس في اإلقليم. قرارات جمعية
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  ٥٢المادة 
تفاق مـع رئيس المكتب اإلقليمي هو المدير اإلقليمي الذي يعينه المجلس باال  

  اللجنة اإلقليمية.

  ٥٣المادة 
يعــّين موظفــو المكتــب اإلقليمــي علــى نحــو يحــدد باالتفــاق بــين المــدير العــام   

  والمدير اإلقليمي.

  ٥٤المادة 
، التــي يمثلهــا المكتــب الصــحي للبلــدان ١المنظمــة الصــحية للبلــدان األمريكيــة  

المنظمـــــات الصـــــحية األمريكيـــــة، والمـــــؤتمرات الصـــــحية للبلـــــدان األمريكيـــــة، وســـــائر 
اإلقليمية الحكومية الدوليـة، التـي كانـت قائمـة قبـل تـاريخ توقيـع هـذا الدسـتور، تنـدمج 
، اً فـــي المنظمـــة فـــي الوقـــت المناســـب. ويـــتم هـــذا االنـــدماج فـــور إمكـــان تحقيقـــه عمليـــ

بإجراء مشترك يقوم على قبول متبادل من السلطات المختصـة تعّبـر عنـه المنظمـات 
  المعنية.

  الميزانية والمصروفات - ثاني عشرالفصل ال
  ٥٥المادة 

يعـــّد المـــدير العـــام تقـــديرات ميزانيـــة المنظمـــة ويرفعهـــا إلـــى المجلـــس. وينظـــر   
 اً المجلس في هذه التقـديرات ويرفعهـا إلـى جمعيـة الصـحة مشـفوعة بمـا قـد يـراه مناسـب

  من توصيات.

  ٥٦المادة 
درس جمعيــة الصــحة مــع مراعــاة أي اتفــاق بــين المنظمــة واألمــم المتحــدة، تــ  

ـــدول األعضـــاء مـــن النفقـــات، وفقـــ  اً تقـــديرات الميزانيـــة، وتعتمـــدها وتحـــدد حصـــص ال
  لجدول تضعه جمعية الصحة.

  ٥٧المادة 
يجــوز لجمعيــة الصــحة، أو للمجلــس نيابــة عنهــا، قبــول مــا يقــدم للمنظمــة مــن   

ايا هبــات ووصــايا، وٕادارتهــا، علــى أن تكــون الشــروط المقترنــة بهــذه الهبــات أو الوصــ

                                                            
لصــحي الخــامس عشــر أصــبح اســمها "منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة" بقــرار اتخــذه المــؤتمر ا   ١

 .١٩٥٨تشرين األول/ أكتوبر   - للبلدان األمريكية، أيلول/ سبتمبر
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ممــــا يمكــــن لجمعيــــة الصــــحة أو للمجلــــس قبولــــه وتكــــون متفقــــة مــــع هــــدف المنظمــــة 
  وسياساتها.

  ٥٨المادة 
ُينشــأ صــندوق خــاص لمواجهــة الطــوارئ واألحــداث غيــر المتوقعــة، وُيســتخدم   

  وفقا لما يراه المجلس.

  التصويت - الفصل الثالث عشر
  ٥٩المادة 

  لكل دولة عضو صوت واحد في جمعية الصحة.  

  ٦٠المادة 
تُتخـــــذ قـــــرارات جمعيـــــة الصـــــحة فـــــي المســـــائل الهامـــــة بأغلبيـــــة ثلثـــــي   (أ)  

األعضـــــاء الحاضـــــرين المشـــــتركين فـــــي التصـــــويت. وتشـــــمل هـــــذه المســـــائل: إقـــــرار 
االتفاقيات أو االتفاقات، والموافقة على االتفاقات التي تدخل المنظمة في عالقـة مـع 

 ٧٠و ٦٩للمـــواد  اً الدوليـــة الحكوميـــة وفقـــاألمـــم المتحـــدة ومـــع المنظمـــات والوكـــاالت 
  ، وتعديالت هذا الدستور.٧٢و

القــــرارات المتعلقــــة بالمســــائل األخــــرى، بمــــا فــــي ذلــــك تحديــــد طوائــــف   (ب)  
ــــدول  إضــــافية مــــن المســــائل التــــي يتطلــــب إقرارهــــا أغلبيــــة الثلثــــين، تتخــــذ بأغلبيــــة ال

  األعضاء الحاضرة والمشتركة في التصويت.
 اً ى المسـائل المماثلـة بـالمجلس وبلجـان المنظمـة وفقـيتم التصويت عل  (ج)  
  من هذه المادة. (ب)و (أ)للفقرتين 

  التقارير التي تقدمها الدول - الفصل الرابع عشر
  ٦١المادة 

عمــا اتخذتــه مــن إجــراءات  اً إلــى المنظمــة تقريــر  اً تقــدم كــل دولــة عضــو ســنوي  
  حققته من تقدم في تحسين صحة شعبها. وما

  ٦٢المادة 
م كــل دولــة عضــو ســنويا تقريــرا عمــا اتخذتــه مــن إجــراءات فيمــا يتعلــق تقــد  

ـــــق باالتفاقيـــــات واالتفاقـــــات  بالتوصـــــيات التـــــي قـــــدمتها إليهـــــا المنظمـــــة، وفيمـــــا يتعل
  واألنظمة.
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  ٦٣المادة 
تبــادر كــل دولــة عضــو بــإبالغ المنظمــة بمــا ينشــر فيهــا مــن قــوانين وأنظمــة   

  ة.وتقارير رسمية وٕاحصائيات هامة تتصل بالصح

  ٦٤المادة 
تقدم كل دولة عضو تقارير إحصائية ووبائية على النحـو الـذي تقـرره جمعيـة   
  الصحة.

  ٦٥المادة 
، أيـة اً وبقـدر اإلمكـان عمليـ، على طلب المجلـس ءً بنا، ترسل كل دولة عضو  

  معلومات إضافية تتعلق بالصحة.

  األهلية القانونية واالمتيازات والحصانات - الفصل الخامس عشر
  ٦٦المادة 

تتمتع المنظمة في أراضي كل دولة عضو باألهلية القانونيـة الالزمـة لتحقيـق   
  هدفها وممارسة وظائفها.

  ٦٧المادة 
تتمتع المنظمـة فـي أراضـي كـل دولـة عضـو باالمتيـازات والحصـانات   (أ)  

  الالزمة لتحقيق هدفها وممارسة وظائفها.
اص المعينـون للعمـل فـي يتمتع كذلك ممثلو الدول األعضاء، واألشخ  (ب)  

واإلداريـون، باالمتيـازات والحصـانات الضـرورية  التقنيـونالمجلس، وموظفو المنظمـة 
  لحرية ممارسة وظائفهم المتعلقة بالمنظمة.

  ٦٨المادة 
ـــــــــاق    تحـــــــــدد هـــــــــذه األهليـــــــــة القانونيـــــــــة واالمتيـــــــــازات والحصـــــــــانات فـــــــــي اتف
المتحــدة، ويعقــد بــين الــدول المنظمــة، بالتشــاور مــع األمــين العــام لألمــم  تعــده مســتقل

  األعضاء.
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  العالقات مع المنظمات األخرى - الفصل السادس عشر
  ٦٩المادة 

تقــام عالقــة بــين المنظمــة واألمــم المتحــدة بوصــف المنظمــة إحــدى الوكــاالت   
من ميثـاق األمـم المتحـدة، ويجـب أن توافـق  ٥٧المتخصصة المشار إليها في المادة 

األصــــوات علــــى االتفــــاق أو االتفاقــــات التــــي تقــــام  الصــــحة بأغلبيــــة ثلثــــيجمعيــــة 
  المنظمة واألمم المتحدة. بمقتضاها العالقة بين

  ٧٠المادة 
مــع مــا ُيرغــب فيــه مــن  اً وثيقــ اً تقــيم المنظمــة عالقــات فعالــة، وتتعــاون تعاونــ  

المنظمــات الدوليــة الحكوميــة األخــرى. وتشــترط موافقــة جمعيــة الصــحة بأغلبيــة ثلثــي 
  اتفاق رسمي يعقد مع أي من هذه المنظمات. األصوات على أي

  ٧١المادة 
ـــــــــــــــــــدخل فـــــــــــــــــــي    ـــــــــــــــــــي ت ـــــــــــــــــــي المســـــــــــــــــــائل الت للمنظمـــــــــــــــــــة أن تتخـــــــــــــــــــذ، ف

ــــات اختصاصــــها، ــــر  الترتيب ــــة غي المناســــبة للتشــــاور والتعــــاون مــــع المنظمــــات الدولي
ــــة، ــــر  الحكومي ــــة وغي ــــة الحكومي ــــة، مــــع المنظمــــات الوطني ــــة الحكومــــة المعني وبموافق
  الحكومية.

  ٧٢المادة 
يجــوز للمنظمــة، بشــرط موافقــة جمعيــة الصــحة بأغلبيــة ثلثــي األصــوات، أن   

منظمـــة أو وكالـــة دوليـــة أخـــرى، تـــدخل أغراضـــها وأنشـــطتها فـــي مجـــال تخلـــف أيـــة 
اختصــاص المنظمــة، وذلــك فــي الوظــائف والمــوارد وااللتزامــات التــي قــد يعهــد بهــا 

بين السلطات المختصة بترتيبات يقبلها الطرفان، وتتم  إلى المنظمة باتفاق دولي أو
  في المنظمات المعنية.

  التعديالت - الفصل السابع عشر
  ٧٣المادة 

 يبلّـــغ المـــدير العـــام الـــدول األعضـــاء بنصـــوص التعـــديالت المقتـــرح إدخالهـــا  
هـــــذا الدســـــتور قبـــــل أن تبحثهـــــا جمعيـــــة الصـــــحة بســـــتة شـــــهور علـــــى األقـــــل.  علـــــى

األعضــــاء عنــــدما تقرهــــا جمعيــــة التعــــديالت نافــــذة بالنســــبة لجميــــع الــــدول  وتصــــبح
لقواعـــــدها  اً بأغلبيـــــة ثلثـــــي األصـــــوات، ويقبلهـــــا ثلثـــــا الـــــدول األعضـــــاء طبقـــــ الصـــــحة

  الدستورية.
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  التفسير  - الفصل الثامن عشر
  ١٧٤المادة 

نصـــوص هـــذا الدســـتور باألســـبانية واإلنكليزيـــة والروســـية والصـــينية والفرنســـية   
  تعتبر متساوية في الحجية.

  ٧٥المادة 
ســــألة أو نــــزاع بشــــأن تفســــير هــــذا الدســــتور أو تطبيقــــه ال تــــتم تســــويته أي م  

لنظـام  اً بالمفاوضة أو بوساطة جمعية الصحة، يحال إلى محكمة العدل الدولية، طبق
  المحكمة األساسي، ما لم تتفق األطراف المعنية على طريقة أخرى للتسوية.

  ٧٦المادة 
يــة مســألة قانونيــة تنشــأ فــي للمنظمــة أن تســتفتي محكمــة العــدل الدوليــة فــي أ  

نطــاق اختصــاص المنظمــة، وذلــك بتــرخيص مــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة أو 
  بترخيص يستند إلى أي اتفاق بين المنظمة واألمم المتحدة.

  ٧٧المادة 
للمـــدير العـــام أن ينـــوب عـــن المنظمـــة فـــي المثـــول أمـــام المحكمـــة بشـــأن أيـــة   

ويتخـــذ المـــدير العـــام الترتيبـــات الالزمـــة إجـــراءات تترتـــب علـــى طلـــب إصـــدار فتـــوى. 
لعرض القضية على المحكمة، بما فـي ذلـك الترتيبـات الخاصـة بعـرض الحجـج التـي 

  تستند إليها مختلف اآلراء المتعلقة بالموضوع.

  النفاذ - الفصل التاسع عشر
  ٧٨المادة 

 اً مـع مراعــاة أحكــام الفصـل الثالــث، يظــل توقيــع هـذا الدســتور أو قبولــه مفتوحــ  
  لجميع الدول.

  ٧٩المادة 
  في هذا الدستور: اً للدول أن تصبح أطراف  (أ)  

  بالتوقيع دون تحّفظ يتعلق بالموافقة؛  )١(

                                                            
 جالتعــديل الــــذي اعتمدتـــــه جمعيـــة الصحـــة العالميـــة الحاديـــــة والثالثــون لهـــذه المـــادة ( القــرار    ١
 بعد. اً ) لم يصبح نافذ١٨-٣١ع  ص
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  بالتوقيع المشروط بالموافقة، على أن يتبعه القبول؛  )٢(
  بالقبول.  )٣(

  يتم القبول بإيداع وثيقة رسمية لدى األمين العام لألمم المتحدة.  (ب)  

  ٨٠المادة 
حـــين يبلـــغ عـــدد أطرافـــه ســـتا وعشـــرين دولـــة مـــن  اً هـــذا الدســـتور نافـــذيصـــبح   

  .٧٩أعضاء األمم المتحدة، طبقا ألحكام المادة 

  ٨١المادة 
من ميثاق األمم المتحـدة، يقـوم األمـين العـام لألمـم المتحـدة  ١٠٢للمادة  اً وفق  

عنـدما  بتسجيل هذا الدستور عندما توقعه دولة واحدة دون تحفظ يتعلق بالموافقـة، أو
  تودع أول وثيقة من وثائق القبول.

  ٨٢المادة 
يقــوم األمــين العــام لألمــم المتحــدة بــإعالم الــدول األطــراف فــي هــذا الدســتور   

، كما يعلمها بالتواريخ التي تصـبح فيهـا الـدول األخـرى اً بالتاريخ الذي يصبح فيه نافذ
  في هذا الدستور. اً أطراف

الموقعون أدناه والمفوضون رسميا لهذا الغـرض ، قام الممثلون إثباتًا لما تقدم  
  بتوقيع هذا الدستور.

بمدينــــة نيويــــورك فــــي هــــذا اليــــوم الثــــاني والعشــــرين مــــن تمــــوز/ يوليــــو حــــّرر   
ــــــة والروســــــية والصــــــينية ١٩٤٦ ــــــي نســــــخة واحــــــدة باللغــــــات األســــــبانية واإلنكليزي ، ف

وص والفرنســــية، وتعتبــــر كــــل هــــذه النصــــوص متســــاوية فــــي الحجيــــة. وتــــودع النصــــ
معتمدة  اً األصلية بمحفوظات األمم المتحدة. ويرسل األمين العام لألمم المتحدة نسخ

  منها لكل حكومة من الحكومات الممثلة في المؤتمر.
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  وغيرها من المنتسبينحقوق والتزامات األعضاء 
  األراضي األخرى

  ١جمعية الصحة والمجلس التنفيذي  -١
من دستور منظمة الصحة العالمية تـنص علـى أن طبيعـة  ٨حيث إن المادة   

  ، تحددها جمعية الصحة،المنتسبينومدى حقوق والتزامات األعضاء 

مـن  اً من الدسـتور، مزيـد ٤٧و ٨يقتضي، بصدد المادتين وحيث إن األمر   
 األراضــيأو مجموعــات  واألراضــي المنتســبينالدراســة لحقــوق والتزامــات األعضــاء 

 ،المنتسـبينغير المسؤولة عن مباشرة عالقاتها الدولية والتي ليسـت مـن األعضـاء 
  في المنظمات اإلقليمية،

  جمعية الصحة العالمية األولى  

  تقرر  

  الحق فيما يلي: المنتسبينيكون لألعضاء  أن  -١  

أن تشترك دون حق التصويت في مـداوالت جمعيـة الصـحة ولجنتيهـا   )١(
  الرئيستين؛

أن تشــترك مــع حــق التصــويت فــي اللجــان األخــرى واللجــان الفرعيــة   )٢(
 التابعــة للجمعيــة وأن تشــغل مناصــب فيهــا، باســتثناء اللجنــة العامــة ولجنــة

  ٢؛الترشيحات ولجنة أوراق االعتماد

أن تشــــترك، علــــى قــــدم المســــاواة مــــع الــــدول األعضــــاء، فــــي األمــــور   )٣(
 ٨٣و ٦٨إلـى  ٤٨المتعلقة بإدارة جلسات الجمعيـة ولجانهـا، وفقـا للمـواد مـن 

بحـق  من النظام الداخلي لجمعية الصحة، مـع مراعـاة القيـد المتعلـق ٨٤و
  ) أعاله؛١( التصويت الوارد في الفقرة

  

                                                            
الســجالت الرســمية (  ١٩٤٨مــوز/ يوليــو ت ٢١نــص أقرتــه جمعيــة الصــحة العالميــة األولــى فــي    ١

). (عـــدلت أرقـــام مـــواد النظـــام الـــداخلي ٣٣٧و ١٠٠، الصـــفحتان ١٣رقـــم  لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة
) لكـــــي تتمشـــــى مـــــع الـــــنص المعـــــدل للنظـــــام الـــــداخلي كمـــــا هـــــو وارد فـــــي ٣(١المـــــذكورة فـــــي الفقـــــرة 

 .)١٣٩ ةالصفح

  .١١-٦١ع  ص  جتم إلغاء لجنة الترشيحات بمقتضى القرار     ٢
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  إدراج بنود في جدول األعمال المؤقت للجمعية؛أن تقترح   )٤(

أن تتلقى، على قدم المساواة مع الـدول األعضـاء، جميـع اإلخطـارات   )٥(
  والوثائق والتقارير والمحاضر؛

أن تشترك، على قدم المساواة مع الـدول األعضـاء، فـي اإلجـراءات   )٦(
  بعقد دورات استثنائية؛ المتعلقة

الحــق، علــى قــدم المســاواة مــع الــدول  المنتســبينأن يكــون لألعضــاء   -٢
 اً فــي تقـديم مقترحــات إلــى المجلـس التنفيــذي وفـي االشــتراك، وفقــاألعضـاء، 

للقواعد التي يقررهـا المجلـس، فـي اللجـان التـي ينشـؤها، دون أن يكـون لهـا 
  لعضوية المجلس؛ الحق في ترشيح نفسها

لتــي تخضــع لهــا لــنفس االلتزامــات ا المنتســبونخضــع األعضــاء يأن   -٣
الــدول األعضــاء، إال أنــه يجــب أن تؤخــذ أوضــاعها فــي االعتبــار عنــد تحديــد 

  مقدار اشتراكها في ميزانية المنظمة؛

ـــــة الصـــــحة   -٤ ـــــى جمعي ـــــدم إل ـــــذي أن يق ـــــس التنفي ـــــى المجل ـــــب إل أن يطل
مـن الدســتور  ٤٧المـادة   أحكـام  مراعـاة  بتوصـيات، مــع  تقريـرا مشـفوعا التاليـة

توصـــيات مـــن الـــدول األعضـــاء ومـــن المنظمـــات اإلقليميـــة وأيـــة تعليقـــات أو 
أو مجموعــــــات  واألراضــــــي المنتســــــبينبشــــــأن حقــــــوق والتزامــــــات األعضــــــاء 

غيـــر المســـؤولة عـــن مباشـــرة عالقاتهـــا الدوليـــة، والتـــي ليســـت مـــن  األراضـــي
، فــي المنظمــات اإلقليميــة، علــى أن يرســل هــذا التقريــر المنتســبيناألعضــاء 

ـــدول األعضـــاء قبـــل  ـــاد الجمعيـــة بشـــهرين علـــى إلـــى ال الموعـــد المحـــدد النعق
  األقل.

  ١المنظمات اإلقليمية  -٢
  جمعية الصحة العالمية الثانية،  
  من الدستور؛ ٤٧و ٨بعد االطالع على المادتين   

                                                            
  (القــــــرار ١٩٤٩حزيــــــران/ يونيــــــو  ٣٠نــــــص أقرتــــــه جمعيــــــة الصــــــحة العالميــــــة الثانيـــــــة فــــــي   ١
ـــد نظـــرت جمعيـــات الصـــحة العالميـــة الخامســـة والسادســـة والســـابعة والتاســـعة ١٠٣-٢ع  ص  ج  ). وق

والعاشرة ونظر المجلس التنفيذي في دوراته التاسعة والعاشرة والحادية عشـرة والثالثـة عشـرة والخامسـة 
، ولكـن هـذه الحقـوق موالتزامـاته المنتسـبينعشرة والتاسعة عشرة كذلك في موضوع حقوق األعضاء 

دليـــل قـــرارات جمعيـــة وااللتزامـــات ظلـــت بـــدون تغييـــر. والقـــرارات المتصـــلة بهـــذا الموضـــوع واردة فـــي 
دول . أمــا فيمــا يتعلــق باشــتراك الــ٢-٢-٦، المجلــد األول، القســم الصــحة العالميــة والمجلــس التنفيــذي

يوجـــد مقـــر حكومتهـــا فـــي اإلقلـــيم، فـــي اللجنـــة اإلقليميـــة ألفريقيـــا فينظـــر القـــرار  األعضـــاء، التـــي ال
 .٣٧-٢٨ع  ص  ج
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مــــن قــــرار جمعيــــة الصــــحة العالميــــة األولــــى  ٤وبعــــد االطــــالع علــــى الفقــــرة   
  ١؛المنتسبينالخاص بحقوق والتزامات األعضاء 

  ٢االطالع على تقريري المجلس التنفيذي في دورتيه الثانية والثالثة؛ وبعد  
  ٤الخاص بالمنظمة الصحية للبلدان األمريكية؛ ٣وبعد االطالع على البيان  
  تقرر ما يلي:  

مــن الدســتور، تعتبــر الــدول األعضــاء فــي إقلــيم مــا هــي  ٤٧ألغــراض المــادة   -١
  ليم؛تلك الدول التي تقع مقار حكوماتها داخل اإلق

الدول األعضاء التي ال تقـع مقـار حكوماتهـا داخـل اإلقلـيم، والتـي إمـا أنهـا   - ٢
في اإلقليم  األراضيأو مجموعات  األراضيعلى دستورها، بعض  ءً تعتبر، بنا  (أ)

كجــزء مــن أراضــيها الوطنيــة، أو أنهــا (ب) مســؤولة عــن مباشــرة العالقــات الدوليــة 
، تشــترك كأعضــاء باللجنــة اإلقليميــة، داخــل اإلقلــيم أراضــيألقطــار أو مجموعــات 

وتتمتـــع فـــي هـــذه الحالـــة بجميـــع حقـــوق وامتيـــازات والتزامـــات الـــدول األعضـــاء فـــي 
الموجـودة  األراضـيأو مجموعـات  األراضـياإلقليم، ولكن بصوت واحد فقط لجميع 

  في اإلقليم، كما هو محدد في (أ) و(ب) أعاله؛

ــــــر الموجــــــو  األراضــــــيأو مجموعــــــات  األراضــــــي  )١(  -٣ ــــــيم وغي دة فــــــي اإلقل
المســؤولة عــن مباشــرة عالقاتهــا الدوليــة ســواء كانــت أعضــاء منتســبة أو غيــر 

ـــا للمـــادتين  ـــك، يجـــوز لهـــا االشـــتراك فـــي اللجـــان اإلقليميـــة وفق مـــن  ٤٧و ٨ذل
  الدستور؛

جميــــــع الحقــــــوق وعليهــــــا جميــــــع االلتزامــــــات   المنتســــــبينلألعضــــــاء   )٢(  
لهــــا التصــــويت فــــي الجلســــات  المنظمــــات اإلقليميــــة، ســــوى أنــــه ال يحــــق فــــي

فــــــي فروعهــــــا التــــــي تعــــــالج المســــــائل الماليــــــة أو  للجنــــــة اإلقليميــــــة وال العامــــــة
  الدستورية؛

ــــو  يكــــون  ينبغــــي أن  )٣(   ــــاءتهم   مــــؤهلين  المنتســــبين  األعضــــاء  ممثل بكف
فــي ميــدان الصــحة، وأن يكــون اختيــارهم مـــن بــين الســكان األصــليين  التقنيــة

  من الدستور؛ ٨وفقا للمادة 

                                                            
 انظر ما تقدم.   ٢

، ١٧؛ ورقـــــم ٥٤و ٢٦، الصـــــفحتان ١٤رقـــــم  الســـــجالت الرســـــمية لمنظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة   ٣
 .١٧ الصفحة

 .٣٨٤، الصفحة ٢١رقم السجالت الرسمية لمنظمة الصحة العالمية    ٤

أصــبح اســمها "منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة" بقــرار اتخــذه المــؤتمر الصــحي الخــامس عشــر    ٥
 .١٩٥٨تشرين األول/ أكتوبر  –للبلدان األمريكية، أيلول/ سبتمبر 
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غيـــر المســـؤولة عـــن مباشـــرة عالقاتهـــا الدوليـــة  األراضـــيفـــي حالـــة   )٤(  
  وااللتزامــــات  الحقــــوق  ، تطبــــق المنتســــبين  األعضــــاء  ليســــت مــــن بــــينوالتــــي 

بالتشاور بين الدول األعضاء في اإلقليم المحـددة  اً رهن) أعاله ٢المبينة في (
األعضـــاء أو الســـلطة األخـــرى المســـؤولة عـــن  ) أعـــاله والـــدول١فـــي الفقـــرة (

  ؛األراضي العالقات الدولية لهذه

ــــأي اعتمــــاد إضــــافي بموجــــب المــــادة   )٥(   ) مــــن و(٥٠عنــــد التوصــــية ب
ضـــع بـــين الدســـتور؛ تأخـــذ اللجنـــة اإلقليميـــة فـــي االعتبـــار االخـــتالف فـــي الو 

أو مجموعـــات  واألرضـــي المنتســـبينالـــدول األعضـــاء مـــن ناحيـــة واألعضـــاء 
عالقاتهـــا الدوليـــة مـــن ناحيـــة  مباشـــرةاألخـــرى غيـــر المســـؤولة عـــن  األراضـــي
  أخرى؛

وألن  ١نظرا للبيان الذي أدلى به مـدير المنظمـة الصـحية للبلـدان األمريكيـة  - ٤
ــــدان األ مريكيــــة ومنظمــــة الصــــحة إجــــراءات االنــــدماج بــــين المنظمــــة الصــــحية للبل

العالمية لم تكتمل بعد، يؤجل تطبيق التوصية المذكورة أعاله في اإلقليم األمريكـي 
  لحين إتمام المفاوضات الخاصة بتحقيق هذا االندماج؛

على المجلس التنفيـذي أن يبقـي قيـد المراجعـة تنفيـذ هـذه القـرارات وأن يقـدم   - ٥
عــن هــذا التنفيــذ  اً تقريــر  ٢أكثــر تقــدير،إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة علــى 

ـــة تعـــديالت قـــد يتطلـــب األمـــر إدخالهـــا علـــى  ـــتمكن الجمعيـــة مـــن تحديـــد أي لكـــي ت
  القرارات المذكورة أعاله في ضوء التجربة.

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٣٨٤، الصفحة ٢١، رقم السجالت الرسمية لمنظمة الصحة العالمية    ١
 .٢٢في الصفحة  ١انظر الحاشية رقم    ٢
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  اتفاقية بشأن االمتيازات والحصانات التي
   ١المتخصصةتتمتع بها الوكاالت 

شـــــباط/  ١٣الجمعيـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة قـــــد اعتمـــــدت فـــــي  نظـــــرًا ألن  
مــن شــأنه أن يوحــد بقــدر اإلمكــان االمتيــازات والحصــانات التــي  اً قــرار  ١٩٤٦ فبرايــر

  تتمتع بها األمم المتحدة ومختلف الوكاالت المتخصصة؛
قـــد تمــت مشـــاورات بــين األمـــم المتحــدة والوكـــاالت المتخصصـــة  ونظــرًا ألنـــه  

  بشأن تنفيذ القرار سالف الذكر؛
تشـــرين  ٢١)، المـــؤرخ فـــي ٢-(د ١٧٩وافقـــت الجمعيــة العامـــة بـــالقرار  لـــذلك  

، علــى االتفاقيــة التاليــة، وهــي مقدمــة للوكــاالت المتخصصــة ١٩٤٧الثــاني/ نــوفمبر 
المتحـدة ولكـل دولـة أخـرى عضـو بواحـدة أو  للموافقة عليها، ولكل دولة عضو باألمم

  أكثر من الوكاالت المتخصصة لالنضمام إليها.
  التعاريف ومجال التطبيق -المادة األولى 

  ١القسم 
  في هذه االتفاقية:  

  تشير عبارة "المواد الموحدة" إلى أحكام المواد من الثانية إلى التاسعة.  )١(
  تعني عبارة "الوكاالت المتخصصة":  )٢(

  منظمة العمل الدولية؛  (أ)  
  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة؛  (ب)  
  منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛  (ج)  
  منظمة الطيران المدني الدولي؛  (د)  
  صندوق النقد الدولي؛  )ه(  
  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير؛  (و)  
  منظمة الصحة العالمية؛  (ز)  
  د العالمي؛اتحاد البري  (ح)  
  ؛لالتصاالتاالتحاد الدولي   (ط)  

 ٦٣و ٥٧للمـادتين  اً أية وكالة أخرى لها عالقة باألمم المتحـدة طبقـ  (ي)
  الميثاق. من

                                                            
السجالت الرسمية لمنظمـة (  ١٩٤٨تموز/ يوليو  ١٧أقرتها جمعية الصحة العالمية األولى في    ١

 ).٣٣٢و ٩٧، الصفحتان ١٣رقم  العالميةالصحة 
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تعنــــي كلمــــة "اتفاقيــــة" عنــــد تطبيقهــــا علــــى وكالــــة متخصصــــة معينــــة، المــــواد   )٣(
 اً الوكالـة طبقـالموحدة كما عّدلها النص النهائي (أو المنقح) للملحق الذي أبلغته هـذه 

  .٣٨و ٣٦للقسمين 
الممتلكـات  اً واألصـول" أيضـ  كلمتـا "الممتلكـات  تشـمل  الثالثـة  ألغراض المادة  )٤(

  واألموال التي تديرها وكالة متخصصة في ممارستها لوظائفها الدستورية.
ألغراض المادتين الخامسة والسابعة تعتبر عبارة "ممثلو األعضـاء" متضـمنة   )٥(

  وأمناء الوفود. التقنيينجميع الممثلين والبدالء والمستشارين والخبراء 
تعنـي عبـارة "اجتماعـات تـدعو إليهـا وكالـة  ٢٥و ١٥و ١٤و ١٣في األقسـام   )٦(

كــان االســـم  اً ي أيــ) جمعيتهــا العامــة ومجلســـها التنفيــذ١متخصصــة" اجتماعــات: (
) أي ٣) أيـــة لجنـــة منصـــوص عليهـــا فـــي دســـتورها؛ (٢الـــذي يحملـــه كـــل منهمـــا؛ (
  ) أية لجنة تابعة ألي جهاز من هذه األجهزة.٤( مؤتمر دولي تدعو إليه؛

تعني عبارة "الرئيس التنفيـذي" المسـؤول األعلـى للوكالـة المتخصصـة المعنيـة   )٧(
  ر ذلك." أم غياً عام اً سواء أكان لقبه "مدير 

  ٢القسم 
علـــى كـــل دولـــة طـــرف فـــي هـــذه االتفاقيـــة أن تمـــنح، فيمـــا يتعلـــق بكـــل وكالـــة   

، االمتيــــازات والحصــــانات ٣٧متخصصــــة طبقــــت عليهــــا االتفاقيــــة بمقتضــــى القســــم 
المـــذكورة فـــي المـــواد الموحـــدة وذلـــك بالشـــروط المحـــددة بهـــذه المـــواد مـــع مراعـــاة أي 

النهـائي (أو المـنقح) المتعلـق بتلـك الوكالـة  تعديل لتلك المواد وارد فـي أحكـام الملحـق
  .٣٨أو  ٣٦للقسمين  اً طبق اً والُمبّلغ قانون

  الشخصية القانونية -المادة الثانية 
  ٣القسم 

تتمتـــــع الوكـــــاالت المتخصصـــــة بالشخصـــــية القانونيـــــة، ولهـــــا األهليـــــة فـــــي   
  التقاضي. )اقتناء الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها، (ج التعاقد، (ب)  (أ)

  الممتلكات واألموال واألصول -المادة الثالثة 
  ٤القسم 

كــــان  اً تتمتــــع الوكــــاالت المتخصصــــة وممتلكاتهــــا وأصــــولها أينمــــا كانــــت وأيــــ  
الحــائز لهــا بالحصــانة القضــائية، مــا لــم تتنــازل عنهــا صــراحة فــي حالــة معينــة وفــي 

ن أن يمتــــد إلــــى حــــدود هــــذا التنــــازل. ومــــن المفهــــوم، مــــع ذلــــك، أن التنــــازل ال يمكــــ
  إجراءات التنفيذ.
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  ٥القسم 
ال يجـــــــــــوز انتهـــــــــــاك حرمــــــــــــة مقـــــــــــار الوكــــــــــــاالت المتخصصـــــــــــة. وتعفــــــــــــى   

وأصـــــولها أينمـــــا كانـــــت وأيـــــا كـــــان الحـــــائز لهـــــا مـــــن التفتـــــيش واالســـــتيالء  ممتلكاتهــــا
ونـــزع الملكيـــة وأي نـــوع مـــن أنـــواع اإلكـــراه بـــإجراء تنفيـــذي أو إداري أو والمصـــادرة 
  تشريعي. قضائي أو

  ٦القسم 
ال يجـــــوز انتهـــــاك محفوظـــــات الوكـــــاالت المتخصصـــــة وبصـــــفة عامـــــة كافـــــة   

  الوثائق التي تملكها أو التي في حيازتها أينما كانت.
  ٧القسم 

للوكاالت المتخصصة دون أن تخضع أليـة رقابـة ماليـة أو تنظـيم مـالي أو   
  بوقف تنفيذ االلتزامات المالية: أي قرار

وعمـالت مـن أي نـوع وأن تمسـك حسـاباتها بأيـة عملـة أن تحوز أمواال وذهبا   (أ)
  كانت؛

 أن تحّول بُحريِّة أموالها وذهبها وعمالتها مـن أي بلـد إلـى آخـر وداخـل أي  (ب)
  بلد وأن ُتحّول أية عملة تكون في حيازتها إلى أية عملة أخرى.

  ٨القسم 
 ٧تراعــي كــل وكالــة متخصصــة أثنــاء ممارســتها لحقوقهــا بمقتضــى القســم   
الذكر أية مالحظات توجهها إليها حكومة أية دولة طرف فـي هـذه االتفاقيـة  سالف

وذلك بالقدر الذي ترى أن في وسعها االستجابة بـه لهـذه المالحظـات دون إضـرار 
  بمصالحها الخاصة.

  ٩القسم 
  تعفى الوكاالت المتخصصة وأصولها ودخولها وممتلكاتها األخرى:  

من جميع الضرائب المباشرة. ومع ذلك فمن المفهوم أن الوكاالت   (أ)
ُتحصَّل  المتخصصة لن تطلب إعفاءها من ضرائب ليست في الواقع سوى رسوم

  مقابل خدمات المرافق العامة؛

مــــن الرســــوم الجمركيــــة ومــــن أي حظــــر أو قيــــد علــــى الــــواردات والصــــادرات   (ب)
لوكـاالت المتخصصـة السـتعمالها بالنسبة للمـواد التـي تسـتوردها أو تصـدرها ا

الرسمي. ومع ذلك فمن المفهوم أن المواد التي تستورد بمقتضى هذا اإلعفاء 
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تباع بالبلد الـذي اسـتوردت إليـه إال بمقتضـى شـروط يتفـق عليهـا  الجمركي ال
  مع حكومة ذلك البلد؛

مـن الرسـوم الجمركيــة ومـن أي حظــر أو قيـد علـى الــواردات والصـادرات فيمــا   (ج)
  تص بمنشوراتها.يخ

  ١٠القسم 
بالرغم من أن الوكـاالت المتخصصـة ال تطلـب، كقاعـدة عامـة، إعفاءهـا مـن   

وغيــر المنقولــة   المنقولــة  الممتلكــات  بيــع  رســوم اإلنتــاج ومــن الضــرائب المقــررة علــى
والتي تعتبر جزءا من الثمن المدفوع، إال أنه عندما تقوم هذه الوكاالت بشراء كميات 

لحاجيات التي يتضمن ثمنها أمثال هذه الرسوم والضـرائب السـتعمالها فـي كبيرة من ا
أعمالهــا الرســمية، فــإن الــدول األطــراف فــي هــذه االتفاقيــة تتخــذ، كلمــا أمكنهــا ذلــك، 
الترتيبـــــات اإلداريـــــة المناســـــبة إلعفـــــاء الوكـــــاالت المتخصصـــــة مـــــن قيمـــــة الرســـــم أو 

  الضريبة أو رد هذه القيمة إليها.

  باالتصاالتالتسهيالت فيما يختص  - المادة الرابعة
  ١١القسم 

الرسـمية، داخـل أراضـي كـل دولـة  اتصـاالتهاتتمتع كل وكالة متخصصة في   
طـــرف فـــي هـــذه االتفاقيـــة، بمعاملـــة ال تقـــل عـــن المعاملـــة التـــي تمنحهـــا حكومـــة هـــذه 
الدولـة أليــة حكومــة أخــرى بمـا فــي ذلــك البعثــة الدبلوماسـية لتلــك الحكومــة وذلــك فيمــا 

تص باألولويـــات والتعريفـــات والرســـوم المســـتحقة علـــى البريـــد والبرقيـــات الســـلكية يخـــ
والالســــلكية والصــــور المرســــلة بــــالراديو والمحادثــــات التليفونيــــة وغيرهــــا مــــن وســــائل 
االتصـــــال، وكـــــذلك فيمـــــا يخـــــتص بالرســـــوم الصـــــحفية علـــــى المعلومـــــات التـــــي تقـــــدم 

  للصحافة واإلذاعة.
  ١٢القسم 

علــى المراســالت الرســمية وغيرهــا مــن البيانــات الرســمية ال تفــرض أيــة رقابــة   
  للوكاالت المتخصصة.

وللوكـــاالت المتخصصـــة حـــق اســـتعمال الشـــفرة وٕارســـال وتســـّلم المراســـالت   
بطريـــــــــــق حـــــــــــاملي الحقيبـــــــــــة أو فـــــــــــي حقائـــــــــــب مختومـــــــــــة تكـــــــــــون لهـــــــــــا نفـــــــــــس 

 واالمتيـــــــازات الممنوحـــــــة لحـــــــاملي الحقيبـــــــة الدبلوماســـــــية وللحقائـــــــب  الحصـــــــانات
  سية.الدبلوما
وليس فـي هـذا القسـم مـا يمكـن تفسـيره علـى أنـه يحـول دون اتخـاذ احتياطـات   

األمـــــن المناســـــبة التـــــي يتفـــــق عليهـــــا بـــــين دولـــــة طـــــرف فـــــي هـــــذه االتفاقيـــــة ووكالـــــة 
  متخصصة.
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  ممثلو األعضاء -المادة الخامسة 
  ١٣القسم 

يتمتــع ممثلــو األعضــاء فــي االجتماعــات التــي تــدعو إليهــا وكالــة متخصصــة   
باالمتيازات والحصانات اآلتية أثناء تأديتهم ألعمالهم وأثناء رحالتهم من وٕالـى مكـان 

  االجتماع:
ال يجـــوز القـــبض علـــيهم أو حجـــزهم أو االســـتيالء علـــى أمتعـــتهم الشخصـــية   (أ)

على ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من أعمـال  اً تجوز محاكمتهم قانون وال
  أو أقوال أو بيانات مكتوبة؛

  يجوز المساس بأي من أوراقهم ووثائقهم؛ ال  (ب)
حق اسـتعمال الشـفرة وتسـلم األوراق والرسـائل بواسـطة حـاملي الحقيبـة أو فـي   (ج)

  حقائب مختومة؛
اإلعفـــاء بالنســـبة لهـــم وألزواجهـــم مـــن كـــل القيـــود الخاصـــة بـــالهجرة وٕاجـــراءات   (د)

هـــا أو تســـجيل األجانـــب والتزامـــات الخدمـــة الوطنيـــة فـــي البلـــدان التـــي يزورون
  التي يعبرونها أثناء ممارستهم لمهامهم؛

نفـــس التســـهيالت فيمـــا يخـــتص بقيـــود العملـــة أو النقـــد التـــي تعطـــى لممثلـــي   )ه(
  الحكومات األجنبية الموفدين في بعثات رسمية مؤقتة؛

نفس الحصانات والتسهيالت التي تعطى، فيمـا يخـتص بـأمتعتهم الشخصـية،   (و)
  ذوي الرتب المماثلة. ألعضاء البعثات الدبلوماسية من

  ١٤القسم 
لكــي ُيضــمن لممثلــي أعضــاء الوكــاالت المتخصصــة فــي االجتماعــات التــي   

تدعو إليها تلك الوكاالت حرية التعبير كاملة واالستقالل التام في تأديتهم لواجبـاتهم، 
تســــتمر حصــــانتهم مــــن المحاكمــــة القانونيــــة علــــى مــــا يصــــدر عــــنهم أثنــــاء قيــــامهم 

ل أو أقـوال أو بيانـات مكتوبـة، حتـى ولـو كـانوا قـد انتهـوا مـن أداء بواجباتهم من أعما
  تلك الواجبات.

  ١٥القسم 
باإلقامــة، فــإن الفتــرات  اً عنــدما يكــون اســتحقاق أي نــوع مــن الضــرائب مرتبطــ  

التــي يقضــيها ممثلــو أعضــاء الوكــاالت المتخصصــة فــي االجتماعــات التــي تعقــدها 
  هذه الوكاالت في دولة عضو ألداء واجباتهم، ال تعتبر مدد إقامة.
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  ١٦القسم 
الشخصـية، بـل   لمنفعـتهم  األعضـاء  لممثلـي  والحصـانات  ال تمنح االمتيـازات  

المتخصصـة. ومـن   بالوكـاالت  يتعلـق  فيمـا  ارستهم لوظـائفهملتأمين استقاللهم في مم
أيـة ثم فليس من حق العضو فقط، بل ومن واجبه أن يرفع الحصانة عن ممثليه فـي 

 حالـــة يـــرى فيهـــا العضـــو أن الحصـــانة ســـتعوق ســـير العدالـــة وأن رفعهـــا لـــن يضـــر
  بالغرض الذي منحت من أجله.

  ١٧القسم 
فـــي مواجهـــة ســـلطات الدولـــة التـــي  ١٥و ١٤و ١٣ال تنطبـــق أحكـــام األقســـام   

  ينتسب إليها الشخص أو يمثلها أو كان يمثلها.
  الموظفون -المادة السادسة 
   ١١٨ القسم

تحدد كـل وكالـة متخصصـة فئـات المـوظفين الـذين تنطبـق علـيهم أحكـام هـذه   
فيمـا  المادة والمادة الثامنة وتبلغها إلى حكومات جميع الدول األطـراف بهـذه االتفاقيـة

ـــغ أســـماء يخـــتص  بتلـــك الوكالـــة وٕالـــى األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة. ويجـــب أن تبّل
  بهذه الفئات من وقت إلى آخر للحكومات السالفة الذكر. الموظفين المدرجين

  ١٩القسم 
  إن موظفي الوكاالت المتخصصة:  

يتمتعون بالحصانة القضائية في جميع ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من   (أ)
  ل أو أقوال أو بيانات مكتوبة؛أعما

                                                            
أيــار/   ٢٨) فــي ٤١-١٢ ج ص عاتخــذت جمعيــة الصــحة العالميــة الثانيــة عشــرة القــرار التــالي (   ١

  :١٩٥٩مايو 
  جمعية الصحة العالمية الثانية عشرة،  
من المادة السادسة من االتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات  ١٨إذ تضع في اعتبارها القسم   

الوكــاالت المتخصصــة، التــي تقضــي بــأن تحــدد كــل وكالــة متخصصــة فئــات المــوظفين التــي تنطبــق 
  عليها أحكام تلك المادة والمادة الثامنة؛

اعتبارها الطريقة التي اتبعتها منظمـة الصـحة العالميـة حتـى اآلن والتـي بموجبهـا  وٕاذ تضع في  
) الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، عنــد ١-(د ٧٦روعيــت بشــكل مناســب أحكــام القــرار 

  من االتفاقية. ١٨تنفيذ نصوص القسم 
  هذه الطريقة؛تؤيد     -١  
مــنح االمتيــازات والحصــانات المشــار إليهــا فــي المــادتين السادســة والثامنــة  توافــق علــى    -٢  

مــن االتفاقيــة الخاصــة بامتيــازات وحصــانات الوكــاالت المتخصصــة لجميــع مــوظفي منظمــة الصــحة 
  ويتقاضون أجورهم على أساس ساعات العمل. اً العالمية، باستثناء أولئك الذين يعينون محلي
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يتمتعــون بــنفس اإلعفــاءات الضــريبية التــي يتمتــع بهــا موظفــو األمــم المتحــدة   (ب)
وبـــنفس الشـــروط، فيمـــا يخـــتص بالرواتـــب والمكافـــآت التـــي تـــدفعها الوكـــاالت 

  المتخصصة لهم؛
ال يخضــعون هــم وأزواجهــم ومــن يعولــونهم مــن أفــراد أســرهم للقيــود الخاصــة   (ج)

  وال لإلجراءات الخاصة بتسجيل األجانب؛بالهجرة 
ــــــــــــــنفس   (د) ــــــــــــــة، ب ــــــــــــــل العمل يتمتعــــــــــــــون، فيمــــــــــــــا يخــــــــــــــتص بتســــــــــــــهيالت تحوي

يتمتــــع بهــــا أعضــــاء البعثــــات الدبلوماســــية مــــن ذوي الرتــــب  التــــي االمتيــــازات
  المماثلة؛

يتمتعــون فــي وقــت األزمــات الدوليــة، هــم وأزواجهــم ومــن يعولــونهم مــن أفــراد   )ه(
لتــي يتمتــع بهــا أعضــاء البعثــات الدبلوماســية مــن أســرهم، بــنفس التســهيالت ا

  ذوي الرتب المماثلة من حيث العودة إلى أوطانهم؛
يتمتعـــون بحـــق اســـتيراد أثـــاثهم وأمتعـــتهم دون دفـــع رســـوم جمركيـــة عنـــد بـــدء   (و)

  التحاقهم بمنصبهم في البلد المعني.

  ٢٠القسم 
لوطنيـة، يعفى موظفـو الوكـاالت المتخصصـة مـن أي التـزام خـاص بالخدمـة ا  

علــى شــرط أن يكــون هــذا اإلعفــاء فيمــا يتعلــق بالــدول التــي هــم مــن رعاياهــا قاصــرا 
للواجبــات التــي  اً علــى مــوظفي الوكــاالت المتخصصــة الــذين أدرجــت أســماؤهم، نظــر 

ــــة  ــــة المتخصصــــة وتوافــــق عليهــــا الدول يؤدونهــــا، بقائمــــة يعــــدها المــــدير العــــام للوكال
  المعنية.

ن مــــــــوظفي الوكــــــــاالت المتخصصــــــــة وٕاذا اســــــــتدعي موظفــــــــون آخــــــــرون مــــــــ  
علـــى طلـــب الوكالـــة المتخصصـــة،  ءً الخدمـــة الوطنيـــة فـــإن الدولـــة المعنيـــة، بنـــا ألداء

لتفـــادي التعطيــل فـــي مهـــام  اً تؤجــل اســـتدعاء هــؤالء المـــوظفين حســبما يكـــون ضــروري
  أساسية.

  ٢١القسم 
يتمتـــع  ٢٠و ١٩باإلضـــافة إلـــى االمتيـــازات والحصـــانات المبينـــة بالقســـمين   

المـــدير العـــام لكـــل وكالـــة متخصصـــة وكـــذلك أي موظـــف ينـــوب عنـــه أثنـــاء غيابـــه 
بــــنفس االمتيــــازات والحصــــانات واإلعفــــاءات والتســــهيالت التــــي تعطــــى للمبعــــوثين 

الــــدولي، وذلــــك فيمــــا يخــــتص بشخصــــه وزوجــــه وأوالده  الدبلوماســــيين طبقــــا للقــــانون
  القصر.

  ٢٢القسم 
الح الوكــاالت المتخصصــة فقــط تمــنح االمتيــازات والحصــانات للمــوظفين لصــ  

ولـــيس للمنفعـــة الشخصـــية لألفـــراد أنفســـهم. ولكـــل وكالـــة متخصصـــة الحـــق فـــي رفـــع 
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الحصــــانة عــــن أي موظــــف كمــــا أن عليهــــا أن ترفعهــــا فــــي أيــــة حالــــة تــــرى فيهــــا أن 
الحصـــانة ســـوف تعـــوق ســـير العدالـــة وأن مـــن الممكـــن رفعهـــا دون إخـــالل بمصـــالح 

  الوكالة المتخصصة.

  ٢٣القسم 
تتعاون كل وكالة متخصصة في كل وقـت مـع السـلطات المختصـة بالـدول   

األعضاء في سبيل تسهيل حسن سير العدالة وضمان مراعاة لوائح الشـرطة ومنـع 
اســـتغالل ســـيئ لالمتيـــازات والحصـــانات والتســـهيالت المـــذكورة فـــي هـــذه  حـــدوث أي

  المادة.

  سوء استغالل االمتيازات -المادة السابعة 
  ٢٤القسم 

ا رأت أية دولة طرف في هذه االتفاقية أنه قد حدث سوء اسـتغالل المتيـاز إذ  
أو حصانة ممنوحة بموجـب هـذه االتفاقيـة، تجـرى مشـاورات بـين تلـك الدولـة والوكالـة 
المتخصصــة المعنيــة للتحقــق مــن وقــوع  مثــل هــذا االســتغالل الســيئ ومحاولــة تجنــب 

ات إلى نتيجة مرضـية للدولـة وللوكالـة تكراره إذا ثبت وقوعه. وٕاذا لم تؤد هذه المشاور 
المتخصصة المعنية فيرفع األمر إلى محكمة العدل الدولية لتحديد مـا إذا كـان هنـاك 

. وٕاذا تبـين لمحكمــة العــدل ٣٢للقســم  اً سـوء اســتغالل المتيـاز أو حصــانة، وذلــك طبقـ
حـــــدوث ســـــوء االســـــتغالل فمـــــن حـــــق الدولـــــة الطـــــرف فـــــي هـــــذه االتفاقيـــــة الدوليـــــة 
أثرت من جراء سوء االستغالل المذكور، في عالقاتها مع هـذه الوكالـة، أن ت  والتي

الحصــانة التـي أسـيء اسـتعمالها، وذلــك بعـد إخطـار الوكالــة  توقـف مـنح االمتيـاز أو
  بذلك.

  ٢٥القسم 
لــــــيس للســــــلطات المحليــــــة أن تطلــــــب مــــــن ممثلــــــي األعضــــــاء فــــــي   -١  

ء تــأديتهم لوظــائفهم وأثنــاء االجتماعــات التــي تــدعو إليهــا الوكــاالت المتخصصــة أثنــا
تنقالتهم من مكان االجتماع وٕاليه، وال من الموظفين الذين ينطبق عليهم نـص القسـم 

أن يغــــــادروا البلــــــد الــــــذي يــــــؤدون فيــــــه وظــــــائفهم، بســــــبب أي نــــــوع مــــــن أنــــــواع  ١٨
الـــذي يقومـــون بـــه بصـــفتهم الرســـمية. ومـــع ذلـــك ففـــي حالـــة قيـــام أحـــد هـــؤالء  النشـــاط

امتيــاز اإلقامــة  الً البلــد خارجــة عــن وظائفــه الرســمية مســتغ األشــخاص بأعمــال بهــذا
الممنــوح لــه فيجــوز لحكومــة ذلــك البلــد أن ترغمــه علــى مغادرتــه، مــع مراعــاة األحكــام 

  التالية:

ال يرغم ممثلو األعضاء أو األشـخاص المتمتعـون بالحصـانة   (أوًال)  -٢  
لإلجــراءات الدبلوماســية  اً علــى مغــادرة البلــد إال طبقــ ٢١الدبلوماســية بمقتضــى القســم 

  المطبقة على المبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين لدى هذا البلد.
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ال يصـــــدر أي  ٢١القســـــم   عليـــــه  ينطبـــــق  ال  موظـــــف  أي  فـــــي حالـــــة  (ثانيًا)  
باإلبعـــاد إال بموافقـــة وزيـــر خارجيـــة البلـــد المـــذكور، وال تعطـــى هـــذه الموافقـــة إال  قـــرار
ــــــة. وٕاذا اتخــــــذت التشــــــاور مــــــع المــــــدير العــــــام ل بعــــــد ــــــة المتخصصــــــة المعني لوكال

إبعـــــــــاد موظـــــــــف مـــــــــا فللمـــــــــدير العـــــــــام للوكالـــــــــة المتخصصـــــــــة الحـــــــــق   إجـــــــــراءات
ــــذي اتخــــذت ضــــده هــــذه  فــــي هــــذه  يتــــدخل  أن  فــــي ــــدعوى نيابــــة عــــن الشــــخص ال ال

  اإلجراءات.

  تصاريح المرور -المادة الثامنة 
  ٢٦القسم 

الصـادرة  المـرورتصـاريح لموظفي الوكاالت المتخصصة الحق في استعمال   
لترتيبـات إداريـة يتفـق عليهـا بـين األمـين العـام لألمـم المتحـدة  اً عن األمم المتحدة وفقـ

تصـاريح المختصة في الوكاالت المتخصصـة التـي لهـا صـالحية إصـدار والجهات 
. ويخطر األمين العام لألمم المتحدة كل دولة طرف في هذه االتفاقيـة بكـل المرور

  عليه. فاقترتيب إداري يتم االت

  ٢٧القسم 
  التـــــــي بتصـــــــاريح المـــــــرور  االتفاقيـــــــة  فـــــــي هـــــــذه  تعتـــــــرف الـــــــدول األطـــــــراف  
األمــــم المتحــــدة لمــــوظفي الوكــــاالت المتخصصــــة وتقبلهــــا كوثــــائق صــــالحة  تصــــدرها
  للسفر.

  ٢٨القسم 
ينظـــر بأســـرع وقـــت ممكـــن فـــي طلبـــات الحصـــول علـــى تأشـــيرات (إذا كانـــت   

تصــاريح التأشــيرات الزمــة) التــي يقــدمها موظفــون بالوكــاالت المتخصصــة يحملــون 
صادرة عن األمم المتحـدة، إذا كانـت الطلبـات مصـحوبة بشـهادات تثبـت أن  مرور

ــــة متخصصــــة، ويعطــــى هــــؤالء  هــــؤالء المــــوظفين مســــافرون ألعمــــال تتعلــــق بوكال
  للسفر السريع. الموظفون باإلضافة إلى ذلك تسهيالت

  ٢٩القسم 
إلــى الخبــراء وغيــرهم  ٢٨تعطــى تســهيالت مماثلــة لتلــك التــي حــددت بالقســم   

صــــادرة عــــن األمــــم  تصــــاريح مــــرورمــــن األشــــخاص الــــذين وٕان كــــانوا ال يحملــــون 
المتحـــــدة، يحملـــــون شــــــهادات تـــــدل علــــــى أنهـــــم مســـــافرون ألعمــــــال تتعلـــــق بوكالــــــة 

  متخصصة.

  



 34 الوثائق األساسية 

  ٣٠القسم 
اإلدارات ساعدوهم ومـديرو يمنح المديرون العامون للوكاالت المتخصصة وم  

والموظفون اآلخـرون الـذين هـم مـن درجـة ال تقـل عـن درجـة مـدير إدارة بالوكـاالت 
صــادرة عــن األمــم المتحــدة  بتصــاريح مــرورالمتخصصــة والــذين يكونــون مســافرين 

ألعمال خاصة بالوكاالت المتخصصة، نفس تسهيالت السفر التي تمـنح لمـوظفي 
  الرتب المماثلة.الدبلوماسية من ذوي  البعثات

  تسوية الخالفات -المادة التاسعة 
  ٣١القسم 

  مناسبة لتسوية األمور اآلتية: اً على كل وكالة متخصصة أن تعتمد طرق  

 الخالفات الناشئة عن العقود أو أية خالفات أخرى تخضع ألحكـام القـانون  (أ)
  الخاص وتكون الوكالة المتخصصة طرفا فيها؛

فيهـا أي موظـف بوكالـة متخصصـة يتمتـع بسـبب  اً طرفـالخالفات التي يكـون   (ب)
ألحكـــام  اً منصـــبه الرســـمي بالحصـــانة إذا لـــم تكـــن الحصـــانة قـــد رفعـــت طبقـــ

  .٢٢القسم 

  ٣٢القسم 
تحـــال كـــل الخالفـــات الناشـــئة عـــن تفســـير االتفاقيـــة الحاليـــة أو تطبيقهـــا إلـــى   

تجاء إلى وسـيلة محكمة العدل الدولية إال إذا اتفق األطراف في حالة معينة على االل
أخرى لتسوية الخالف. وٕاذا نشـأ خـالف بـين إحـدى الوكـاالت المتخصصـة مـن جهـة 

قانونيـة تكـون وبين دولة عضو من جهة أخرى يطلب رأي استشاري بشأن أية نقطة 
مــــن النظــــام  ٦٥مــــن ميثــــاق األمــــم المتحــــدة والمــــادة  ٩٦للمــــادة  اً قــــد أثيــــرت، طبقــــ

مناســبة الــواردة فــي االتفاقــات المعقــودة بــين األساســي لمحكمــة العــدل، ولألحكــام ال
بوصـفه  األمم المتحدة والوكالة المتخصصة المعنية، وتقبل األطراف رأي المحكمـة

  .اً نهائي

  المالحق وتطبيق االتفاقية على كل وكالة متخصصة -المادة العاشرة 
 ٣٣القسم 

 تطبــق المــواد الموحــدة علــى كــل وكالــة متخصصــة مــع مراعــاة أيــة تعــديالت  
ــــة كمــــا هــــو  ــــق بتلــــك الوكال ناتجــــة عــــن الــــنص النهــــائي (أو المــــنقح) للملحــــق المتعل

  .٣٨و ٣٦منصوص عليه في القسمين 
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  ٣٤القسم 
يجب أن تفسر أحكام االتفاقية فيما يتعلق بكل وكالة متخصصـة علـى ضـوء   

  الوكالة بمقتضى وثيقتها الدستورية.االختصاصات المنوطة بتلك 

  ٣٥القسم 
المالحـــــــق مــــــن األول إلــــــى التاســـــــع توصــــــيات موجهـــــــة  تعتبــــــر مشــــــروعات  

ـــــــــة  للوكـــــــــاالت ـــــــــة وكال ـــــــــة أي ـــــــــي حال المتخصصـــــــــة المـــــــــذكورة أســـــــــماؤها فيهـــــــــا. وف
يرســـــــل األمـــــــين العـــــــام لألمـــــــم المتحـــــــدة  ١يـــــــذكر اســـــــمها بالقســـــــم  لـــــــم متخصصـــــــة

الوكالــة مشــروع ملحــق يكــون المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي قــد أوصــى  هــذه إلــى
  به.

  ٣٦القسم 
لكــــل ملحــــق الــــنص الــــذي تعتمــــده الوكالــــة المتخصصــــة  اً نهائيــــ اً يعتبــــر نصــــ  

لنظامهـــا الدســـتوري. وترســـل كـــل وكالـــة متخصصـــة إلـــى األمـــين العـــام  اً المعنيـــة طبقـــ
لألمــم المتحــدة نســخة مــن الملحــق الــذي اعتمدتــه والــذي يحــل محــل المشــروع الــوارد 

  .٣٥ذكره بالقسم 

  ٣٧القسم 
وكالـــــة متخصصـــــة عنـــــدما ترســـــل تصـــــبح هـــــذه االتفاقيـــــة ســـــارية علـــــى أيـــــة   
الوكالـــــــــة إلــــــــى األمـــــــــين العــــــــام لألمـــــــــم المتحــــــــدة الـــــــــنص النهــــــــائي للملحـــــــــق  هــــــــذه

وتخطــــــــره بأنهــــــــا تقبــــــــل البنــــــــود الموحــــــــدة كمــــــــا هــــــــي معدلــــــــة فــــــــي  بهــــــــا، المتعلــــــــق
 ٣٢و ٣١و ٢٤و ٢٣و ٢٢و ١٨و ٨بتنفيــــذ أحكــــام األقســــام  وتتعهــــد الملحــــق، هــــذا
ـــــــــد ي ٣٢مراعـــــــــاة أي تعـــــــــديل للقســـــــــم  (مـــــــــع ٤٥و ٤٢و كـــــــــون مـــــــــن الضـــــــــروري ق

ـــــــه ـــــــى إدخال ـــــــنص النهـــــــائي عل ـــــــة الدســـــــتورية  ال للملحـــــــق لكـــــــي يتمشـــــــى مـــــــع الوثيق
بـــــالملحق ُتحّمـــــل الوكالـــــة التزامـــــات. ويتـــــولى األمـــــين  وكـــــذلك أيـــــة أحكـــــام للوكالـــــة)،

جميــــــع المالحــــــق المرســــــلة إليــــــه بمقتضــــــى هــــــذا  إرســــــال نســــــخ معتمــــــدة مــــــن العــــــام
إلـــــى جميـــــع الـــــدول  ٣٨القســـــم بمقتضـــــى  والمالحـــــق المنقحـــــة المرســـــلة إليـــــه القســـــم

ــــــى ــــــدول األعضــــــاء فــــــي األمــــــم المتحــــــدة وٕال األخــــــرى األعضــــــاء فــــــي الوكــــــاالت  ال
  المتخصصة.
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  ٣٨القسم 
ـــ   ـــة متخصصـــة، بعـــد إرســـال الـــنص النهـــائي للملحـــق طبق  اً إذا حـــدث أن وكال
إلجراءاتهــــا  اً ، وافقــــت علــــى بعــــض تعــــديالت أدخلــــت علــــى الملحــــق طبقــــ٣٦للقســــم 

الدســـتورية، ففـــي هـــذه الحالـــة ترســـل نـــص الملحـــق المـــنقح إلـــى األمـــين العـــام لألمـــم 
  المتحدة.

  ٣٩القسم 
أحكام هـذه االتفاقيـة ال تحـد أو تمـس بـأي حـال االمتيـازات والحصـانات التـي   

أعطتها أو قد تعطيها أية دولة ألية وكالة متخصصة بسبب وجـود مقرهـا أو مكاتبهـا 
أرض تلــك الدولــة. وال يصــح تفســير هــذه االتفاقيــة علــى أنهــا تمنــع أيــة  اإلقليميــة فــي

دولة طرف بها من أن تعقد مع أية وكالة متخصصة اتفاقـات إضـافية مـن شـأنها أن 
تعــدل أحكــام هــذه االتفاقيــة أو أن توســع أو تحــد مــن نطــاق االمتيــازات والحصــانات 

  الممنوحة بمقتضاها.

  ٤٠القسم 
الموحدة والمعدلة بـالنص النهـائي لملحـق أرسـلته وكالـة من المفهوم أن المواد   

(أو ألي ملحـــق  ٣٦متخصصـــة إلـــى األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة بمقتضـــى القســـم 
) يجـب أن تكـون متفقـة مـع أحكـام الوثيقـة الدسـتورية ٣٨منقح أرسـل بمقتضـى القسـم 

غـــرض للوكالـــة المـــذكورة التـــي تكـــون ســـارية وقتئـــذ. وٕاذا كـــان مـــن الضـــروري لهـــذا ال
 اً إدخــال تعــديل علــى الوثيقــة الدســتورية، فالبــد أن يكــون هــذا التعــديل قــد أصــبح نافــذ

لإلجـــراءات الدســـتورية لتلـــك الوكالـــة قبـــل إرســـال الـــنص النهـــائي (أو المــــنقح)  اً طبقـــ
  للملحق.

وال يجوز أن يترتب على هذه االتفاقية وحـدها أن يلغـى أو ينـتقص مـن أي   
ية ألية وكالة متخصصة أو أية حقوق قد تكون لها حكم من أحكام الوثيقة الدستور 

  أو أية التزامات قد تتحملها. أو قد تكتسبها،

  أحكام ختامية -المادة الحادية عشرة 
  ٤١القسم 

) وأيـة ٤٢يكون انضمام أية دولة عضو في األمم المتحدة (مع مراعاة القسم   
انضـمام لـدى األمـين دولة عضـو بوكالـة متخصصـة إلـى هـذه االتفاقيـة بإيـداع وثيقـة 

  العام لألمم المتحدة يبدأ سريانها من تاريخ إيداعها.
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  ٤٢القسم 
تقـــوم كـــل وكالـــة متخصصـــة معنيـــة بتبليـــغ نـــص هـــذه االتفاقيـــة مـــع المالحـــق   

المتعلقة بها إلى أعضائها من الدول التي ليست أعضاء في األمم المتحدة وتـدعوهم 
بهــذه الوكالــة وذلــك بإيــداع وثيقــة االنضــمام إلــى االنضــمام إلــى االتفاقيــة فيمــا يتعلــق 

المطلوبـــــة إمـــــا لـــــدى األمـــــين العـــــام لألمـــــم المتحـــــدة أو لـــــدى المـــــدير العـــــام للوكالـــــة 
  المتخصصة.

  ٤٣القسم 
تبين كل دولة طرف بهذه االتفاقية فـي وثيقـة انضـمامها الوكالـة أو الوكـاالت   

بشـــأنها. ويجـــوز ألي المتخصصـــة التـــي تتعهـــد الدولـــة بتطبيـــق أحكـــام هـــذه االتفاقيـــة 
دولــة طــرف فــي هــذه االتفاقيــة أن تتعهــد بمقتضــى إخطــار كتــابي الحــق ترســله إلــى 
األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة بتطبيـــق أحكـــام هـــذه االتفاقيـــة علـــى وكالـــة متخصصـــة 

  أخرى أو أكثر. ويسري هذا اإلخطار من تاريخ تسلم األمين العام له.

  ٤٤القسم 
ل دولـــة طـــرف بهـــا ووكالـــة متخصصـــة معينـــة، يعمـــل بهـــذه االتفاقيـــة بـــين كـــ  

وتكون الدولة الطـرف  ٣٧للقسم  اً عندما تصبح االتفاقية سارية على تلك الوكالة طبق
  .٤٣للقسم  اً قد تعهدت بتطبيق أحكام هذه االتفاقية على الوكالة المذكورة طبق

  ٤٥القسم 
المتحــدة  يبّلــغ األمــين العــام لألمــم المتحــدة جميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم  
جميــــــع أعضــــــاء الوكــــــاالت المتخصصــــــة والمــــــديرين العــــــامين للوكــــــاالت وكــــــذلك 

وكـــــذلك  ٤١المتخصصـــــة بإيـــــداع كـــــل وثيقـــــة انضـــــمام يتســـــلمها بمقتضـــــى القســـــم 
ــغ المــدير العــام أليــة ٤٣باإلخطــارات الالحقــة التــي يتســلمها بمقتضــى القســم  . ويبّل

وكالـة المعنيـة بإيـداع أيـة وكالة متخصصة األمـين العـام لألمـم المتحـدة وأعضـاء ال
  .٤٢ وثيقة انضمام تودع لديه بمقتضى القسم

  ٤٦القسم 
من المفهوم أنه عندما تودع وثيقـة انضـمام أو يـودع إخطـار الحـق باسـم أيـة   

ـــة بمقتضـــى قانونهـــا قـــادرة علـــى تنفيـــذ أحكـــام هـــذه  دولـــة، يجـــب أن تكـــون هـــذه الدول
االتفاقيــــة كمــــا هــــي معدلــــة بالنصــــوص النهائيــــة للمالحــــق المتعلقــــة بالوكــــاالت التــــي 

  تشملها وثائق االنضمام أو اإلخطارات المذكورة.
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  ٤٧القسم 
مـــن هـــذا القســـم، تتعهـــد كـــل دولـــة  ٣و ٢مـــع مراعـــاة أحكـــام الفقـــرتين   -١  

طرف في هذه االتفاقية بتطبيقها فيما يختص بكل وكالة متخصصة تشـير إليهـا هـذه 
الدولة في وثيقة انضمامها، أو في إخطارها الالحق، وذلك إلى الوقت الذي يبـدأ فيـه 

تلــك الوكالــة، وتكــون الدولــة المــذكورة قــد  تطبيــق اتفاقيــة منقحــة أو ملحــق مــنقح علــى
الملحــق المــنقح. وفــي حالــة أي ملحــق مــنقح يكــون قبــول قبلــت االتفاقيــة المنقحــة أو 

العـام لألمــم المتحـدة ويسـري مفعولــه مـن تــاريخ  الـدول لـه بإخطــار يوجـه إلـى األمــين
  تسلم األمين العام له.

يسـت أو لـم تعـد ومـع ذلـك يجـوز لكـل دولـة طـرف فـي هـذه االتفاقيـة ل  -٢  
المتحدة إلى األمين العام لألمم  اً مكتوب اً عضوا في وكالة متخصصة أن توجه إخطار 

وٕالــى المــدير العــام للوكالــة المعنيــة تبلغــه فيــه أنهــا تعتــزم منــع االنتفــاع بمزايــا هــذه 
 مــن تــاريخ معــين ال يســبق انقضــاء ثالثــة أشــهر ءً االتفاقيــة عــن تلــك الوكالــة ابتــدا

  على تاريخ تسلم اإلخطار.

يجوز لكل دولة طرف في هذه االتفاقيـة أن تمنـع االنتفـاع بمزايـا هـذه   -٣  
  االتفاقية عن أية وكالة متخصصة لم تعد مرتبطة باألمم المتحدة.

يبّلغ األمين العام لألمم المتحدة جميـع الـدول األعضـاء األطـراف فـي   -٤  
  تضى أحكام هذا القسم.هذه االتفاقية بأي إخطار يرسل إليه بمق

  ٤٨القسم 
على طلب مقدم مـن ثلـث الـدول  ءً بنا اً يعقد األمين العام لألمم المتحدة مؤتمر   

  األطراف في هذه االتفاقية وذلك بقصد تنقيحها.

  ٤٩القسم 
يرسل األمين العام لألمم المتحدة نسخة من هذه االتفاقية إلـى كـل وكالـة مـن   

  كل دولة عضو باألمم المتحدة.الوكاالت المتخصصة وٕالى حكومة 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  



39 

   ١العالميةمنظمة الصحة  -الملحق السابع 

ـــــة (المســـــماة فيمـــــا يلـــــي    ـــــى منظمـــــة الصـــــحة العالمي ـــــق المـــــواد الموحـــــدة عل تنطب
  مع مراعاة التعديالت التالية: "المنظمة")

مــن المــادة  ٢٥) بالقســم أوالً ( ٢و ١تســري أحكــام المــادة الخامســة والفقــرتين   -١  
للمنظمـة وبـدالئهم السابعة، على األشخاص المعينين للعمل كأعضـاء فـي المجلـس التنفيـذي 
 ١٦بأحكــام القســم  الً ومستشــاريهم، إال أن رفــع الحصــانة عــن أي مــن هــؤالء األشــخاص عمــ

  يكون بواسطة المجلس التنفيذي.
ذكــرهم بالمــادة السادســة) عنــدما   الــوارد  غيــر المــوظفين  يمــنح الخبــراء (مــن   )١( -٢  

ة تكلفهــم بهــا المنظمــة، يشــتركون فــي أعمــال لجــان المنظمــة أو عنــدما يقومــون بمهــام رســمي
، بمـا فـي ذلـك الوقـت فعـالً االمتيازات والحصـانات التاليـة بالقـدر الضـروري لمباشـرة أعمـالهم 

  الذي يقضونه في الرحالت المتعلقة بعملهم في هذه اللجان أو بقيامهم بهذه المهام:
  ال يجوز القبض عليهم أو االستيالء على أمتعتهم الشخصية؛  (أ)

اذ أيــة إجــراءات قانونيــة مــن أي نــوع ضــدهم بســبب مــا يصــدر ال يجــوز اتخــ  (ب)
عـــــنهم مـــــن أقـــــوال أو بيانـــــات مكتوبـــــة أو أعمـــــال أثنـــــاء قيـــــامهم بوظـــــائفهم 
الرســمية. وتســتمر هــذه الحصــانة حتــى ولــو انتهــى عمــل هــؤالء األشــخاص 

  في لجان المنظمة أو لم يعودوا مكلفين منها بمهام رسمية؛
موظفي الحكومـات األجنبيـة الموفـدين فـي مهـام نفس التسهيالت التي تقدم ل  (ج)

رســـمية مؤقتـــة فيمـــا يخـــتص بقيـــود العملـــة أو النقـــد وفيمـــا يخـــتص بـــأمتعتهم 
  الشخصية؛

  ال يجوز المساس بأي من أوراقهم ووثائقهم؛  (د)
حــق اســتعمال الشــفرة وتســلم األوراق أو الرســائل بواســطة حــاملي الحقيبــة أو   )ه(

  يتعلق باتصاالتهم بالمنظمة.في حقائب مختومة، وذلك فيما 
الســـالفتين ه) تمـــنح االمتيـــازات والحصـــانات المـــذكورة فـــي الفقـــرتين (ب) و(  )٢(  

ألعضــاء مجموعــات الخبــراء االستشــاريين بالمنظمــة، وذلــك أثنــاء مباشــرتهم لمهــام وظــائفهم 
  بهذه الصفة.

تمــــنح االمتيــــازات والحصــــانات للخبــــراء لصــــالح المنظمــــة ولــــيس لمنفعــــتهم   )٣(  
الشخصــية. ومــن حــق المنظمــة ومــن واجبهــا أن ترفــع الحصــانة عــن أي خبيــر كلمــا رأت أن 

  هذه الحصانة تعوق سير العدالة وأنه يمكن رفعها بدون إضرار بمصالح المنظمة.
من المادة  ٢٥) بالقسم أوالً ( ٢و ١تسري أحكام المادة الخامسة والفقرتين   - ٣  

 اً لــــذين يشــــتركون فــــي أعمــــال المنظمــــة وفقــــا المنتســــبينالســــابعة علــــى ممثلــــي األعضــــاء 
  من الدستور. ٤٧و ٨للمادتين 
يمــنح كــذلك أي نائــب للمــدير العــام أو مــدير عــام مســاعد أو مــدير إقليمــي   -٤  

مــن المــواد  ٢١للمنظمــة االمتيــازات والحصــانات واإلعفــاءات والتســهيالت الــواردة فــي القســم 
  الموحدة.

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            
السـجالت الرسـمية لمنظمـة (  ١٩٤٨تموز/ يوليـو  ١٧المية األولى في أقرته جمعية الصحة الع   ١

) وعّدلتـه جمعيـات الصـحة العالميـة الثالثـة والعاشـرة ٣٣٢و ٩٧، الصفحتان ١٣رقم  الصحة العالمية
 ).٣٠-١١ع  ص  جو ٢٦-١٠ع  ص  جو ١٠٢-٣ع  ص  جوالحادية عشرة (القرارات 
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  اتفاقات   

  مع منظمات دولية حكومية أخرى
  اتفاق بين منظمة الصحة العالمية    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية
  

نظـرا ألن الفصــل الحــادي عشـر مــن دســتور منظمـة الصــحة العالميــة يقضــي   
التـــي يمثلهـــا المكتـــب الصـــحي  ٢تنـــدمج المنظمـــة الصـــحية للبلـــدان األمريكيـــةأن بـــ

للبلدان األمريكية والمؤتمر الصحي للبلـدان األمريكيـة فـي منظمـة الصـحة العالميـة 
بـإجراء مشـترك  اً في الوقت المناسب وأن يتم هذا االندماج فور إمكان تحقيقه عملي

  ة تعبر عنه المنظمات المعنية،السلطات المختص يقوم على قبول متبادل من
ألن منظمــة الصــحة العالميــة والمنظمــة الصــحية للبلــدان األمريكيــة قــد  اً ونظــر   

اتفقتــا علــى أن تتخــذ التــدابير التــي تهــدف إلــى إتمــام هــذا االنــدماج بــإبرام اتفــاق حــين 
  على األقل على دستور منظمة الصحة العالمية، اً أمريكي اً يصدق أربعة عشر بلد

ـــاني والعشـــرين مـــن شـــهر نيســـان/  اً ونظـــر    ـــد تحقـــق فـــي الث ألن هـــذا الشـــرط ق
  ،١٩٤٩  أبريل

  اتفق بمقتضى هذا على ما يلي:

  ١المادة 
نصــف الكــرة الغربــي تؤلــف المنطقــة الجغرافيــة لمنظمــة إقليميــة  وأراضــيدول   

ألحكـــام الفصـــل الحـــادي عشـــر مـــن دســـتور  اً تابعـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة، طبقـــ
  منظمة الصحة العالمية.

  ٢المادة 
يقـــوم المـــؤتمر الصـــحي للبلـــدان األمريكيـــة عـــن طريـــق مجلـــس إدارة المنظمـــة   

الصحية للبلدان األمريكية والمكتب الصحي للبلدان األمريكية على التـوالي بـدور كـل 
العالميـة لنصـف الكـرة الغربـي  من اللجنة اإلقليمية والمكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة

كـل مـن طبقا ألحكام دستور منظمة الصـحة العالميـة. ومراعـاة للتقليـد المتبـع تحـتفظ 

                                                            
 .٩١-٢ع  ص  جفي القرار  ١٩٤٩يونيو  يران/حز  ٣٠أقرته جمعية الصحة العالمية الثانية في   ١

أصــبح اســمها "منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة" بقــرار اتخــذه المــؤتمر الصــحي الخــامس عشــر   ٢
 .١٩٥٨تشرين األول/ أكتوبر  -للبلدان األمريكية، أيلول/ سبتمبر
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المنظمتين باسمها على أن يضاف إلى اسم األولى عبارة "اللجنة اإلقليمية لمنظمة 
 الصــــحة العالميــــة" وٕالــــى اســــم الثانيــــة عبــــارة "المكتــــب اإلقليمــــي لمنظمــــة الصــــحة

  .العالمية"

  ٣المادة 
للمــؤتمر الصــحي للبلــدان األمريكيــة أن يقــر أو يعمــل علــى إقــرار االتفاقيــات   

والبــرامج الخاصــة بالصــحة واإلصــحاح فــي نصــف الكــرة الغربــي شــريطة أن تكــون 
 هــذه االتفاقيــات والبــرامج متمشــية مــع سياســة وبــرامج منظمــة الصــحة العالميــة وأن

  تمول على حدة.

  ٤المادة 
التفــــاق فــــي حيــــز التنفيــــذ يتــــولى مــــدير المكتــــب الصــــحي حــــين يــــدخل هــــذا ا  
ـــــــدان ـــــــة، مـــــــع مراعـــــــاة أحكـــــــام المـــــــادة  للبل ، منصـــــــب المـــــــدير اإلقليمـــــــي ٢األمريكي
الصحة العالمية إلى أن تنتهي الفتـرة التـي انتخـب مـن أجلهـا. وبعـد ذلـك يـتم  لمنظمة

حة مــن دســتور منظمــة الصــ ٥٢و ٤٩تعيــين المــدير اإلقليمــي وفقــا ألحكــام المــادتين 
  العالمية.

  ٥المادة 
مــن دســتور منظمــة الصــحة العالميــة يتلقــى المــدير  ٥١بأحكــام المــادة  الً عمــ  
لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة مــــن مــــدير المكتــــب الصــــحي للبلــــدان األمريكيــــة العــــام 

 معلومــات كاملــة عــن إدارة وعمليــات المكتــب الصــحي للبلــدان األمريكيــة باعتبــاره
  غربي.ال المكتب اإلقليمي لنصف الكرة

  ٦المادة 
ــــة لألعمــــال    ــــة منظمــــة الصــــحة العالمي تخصــــص حصــــة مناســــبة مــــن ميزاني

  اإلقليمية.
  ٧المادة 

يعــــد المــــدير اإلقليمــــي تقــــديرات الميزانيــــة الســــنوية لنفقــــات المكتــــب الصــــحي   
للبلــــدان األمريكيــــة باعتبــــاره المكتــــب اإلقليمــــي لنصــــف الكــــرة الغربــــي ويعــــرض هــــذه 

ليأخذها في اعتباره عند إعداد تقـديرات الميزانيـة السـنوية  التقديرات على المدير العام
  لمنظمة الصحة العالمية.
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  ٨المادة 
يكون التصرف في األموال المخصصة للمكتـب الصـحي للبلـدان األمريكيـة   

باعتبـــاره المكتـــب اإلقليمـــي لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة فـــي نطـــاق ميزانيـــة منظمـــة 
اءات المالية المعمول بها في منظمـة الصـحة للسياسات واإلجر  اً الصحة العالمية وفق

  العالمية.
  ٩المادة 

 علـى مبـادرة مـن ءً تجوز اإلضافة إلى هذا االتفاق بموافقة كال الطـرفين بنـا  
  أيهما.

  ١٠المادة 
متــى وافقــت عليــه جمعيــة الصــحة العالميــة ووقعــه  اً يصــبح هــذا االتفــاق نافــذ  

ة عــــن المــــؤتمر الصــــحي للبلــــدان مــــدير المكتــــب الصــــحي للبلــــدان األمريكيــــة بالنيابــــ
األمريكيــة بشــرط أن يكــون قــد ســبق ألربــع عشــرة مــن الجمهوريــات األمريكيــة إيــداع 

  وثائق قبولها لدستور منظمة الصحة العالمية.
  ١١المادة 

عنــــد الشــــك أو إذا كانــــت هنــــاك صــــعوبة فــــي التفســــير يحــــتكم إلــــى الــــنص   
  اإلنكليزي.

ــًا لمــا تقــدم   حــرر هــذا االتفــاق وتــم توقيعــه فــي واشــنطن فــي هــذا اليــوم  وٕاثبات
الرابـع والعشــرين مــن شـهر أيــار/ مــايو سـنة ألــف وتســعمائة وتسـعة وأربعــين مــن أربــع 

  نسخ، اثنتان منهما باإلنكليزية واثنتان بالفرنسية.

  عن المكتب الصحي للبلدان األمريكية:         عن منظمة الصحة العالمية:
  فريد سوبر                  بروك تشيزولم     

  المدير                     المدير العام       
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  اتفاق بين األمم المتحدة
  ١العالميةومنظمة الصحة 

  
  ديباجة

من ميثاق األمم المتحدة على أن تقام عالقـة بـين الوكـاالت  ٥٧تنص المادة   
المتخصصــة التـــي تنشـــأ باالتفـــاق بـــين الحكومـــات والتـــي تضـــطلع بمقتضـــى مواثيقهـــا 
األساســـية بمســـؤوليات دوليـــة واســـعة فـــي الميـــادين االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة 

  دين المتصلة بها وبين األمم المتحدة.والتربوية والصحية والميا
مــن دســتور منظمــة الصــحة العالميــة علــى أن تقــام عالقــة  ٦٩وتــنص المــادة   

بين المنظمة واألمـم المتحـدة بوصـف المنظمـة إحـدى الوكـاالت المتخصصـة المشـار 
  من الميثاق. ٥٧إليها في المادة 

  عليه، اتفقت األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية على ما يلي: ءً وبنا  
  المادة األولى

تعترف األمم المتحدة بمنظمة الصحة العالميـة بوصـفها الوكالـة المتخصصـة   
المسؤولة عن اتخـاذ كافـة التـدابير التـي تتفـق مـع دسـتورها لتحقيـق األهـداف المحـددة 

  في ذلك الدستور.
  التمثيل تبادل -المادة الثانية 

يـــدعى ممثلـــون لألمـــم المتحـــدة لحضـــور اجتماعـــات جمعيـــة الصـــحة   -١  
العالميــــة، ولجانهــــا والمجلــــس التنفيــــذي وأيــــة مــــؤتمرات عامــــة أو إقليميــــة أو خاصــــة 

  تعقدها المنظمة، ولالشتراك، بدون تصويت، في مداوالت هذه األجهزة.
مجلـس يدعى ممثلون لمنظمة الصحة العالميـة لحضـور اجتماعـات ال  -٢  

االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي لألمـــــم المتحـــــدة (المســـــمى فيمـــــا يلـــــي بـــــالمجلس) ولجانـــــه 
ولالشــــتراك، دون تصــــويت، فــــي مــــداوالت هــــذه األجهــــزة فيمــــا يخــــتص بموضــــوعات 

  جدول األعمال التي لها صلة بالمسائل الصحية.
يدعى ممثلون لمنظمة الصحة العالميـة لحضـور اجتماعـات الجمعيـة   -٣  

  القيام بدور استشاري في المسائل التي تدخل في اختصاص المنظمة.العامة بقصد 

                                                            
الرسـمية لمنظمـة السـجالت (  ١٩٤٨تموز/ يوليـو  ١٠أقرته جمعية الصحة العالمية األولى في    ١

 ).٣٢١و ٨١، الصفحتان ١٣رقم  الصحة العالمية
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يــدعى ممثلــون لمنظمــة الصــحة العالميــة لحضــور اجتماعــات اللجــان   -٤  
الرئيســـــية للجمعيـــــة العامـــــة عنـــــد مناقشـــــة مســـــائل تـــــدخل فـــــي اختصـــــاص المنظمـــــة 

  ولالشتراك، دون تصويت، في تلك المناقشات.

الميـــــــة لحضـــــــور اجتماعـــــــات يـــــــدعى ممثلـــــــون لمنظمـــــــة الصـــــــحة الع  -٥  
الوصـــاية ولالشـــتراك، دون تصـــويت، فـــي مداوالتـــه عنـــد مناقشـــة موضـــوعات  مجلـــس

مدرجـــة فـــي جـــدول األعمـــال تتصـــل بمســـائل تـــدخل فـــي اختصـــاص منظمـــة الصـــحة 
  العالمية.

تتـــولى األمانـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة توزيـــع البيانـــات المكتوبـــة التـــي   -٦  
 ى جميـع الـدول األعضـاء فـي الجمعيـة العامـةمنظمة الصـحة العالميـة علـتصدرها 

. وبالمثـل تـوزع اً والمجلس واللجان التابعة له ومجلس الوصاية حسـبما يكـون مناسـب
منظمة الصحة العالمية البيانات المكتوبة التي تصدرها األمم المتحـدة علـى جميـع 

  .اً الصحة العالمية أو المجلس التنفيذي، حسبما يكون مناسب أعضاء جمعية

  اقتراح إدراج بنود في جدول األعمال -مادة الثالثة ال
مــع مراعــاة أيــة مشــاورات تمهيديــة قــد تكــون ضــرورية تقــوم منظمــة الصــحة   

العالمية بإدراج البنود التي تقترحها عليهـا األمـم المتحـدة فـي جـدول أعمـال جمعيـة 
لجان الصحة أو المجلس التنفيذي، حسبما يكون مناسبا. وبالمثل يدرج المجلس وال

التابعــــة لــــه ومجلــــس الوصــــاية فــــي جــــداول أعمالهــــا البنــــود التــــي تقترحهــــا منظمــــة 
  العالمية. الصحة

  توصيات األمم المتحدة -المادة الرابعة 
ــــى تحقيــــق األهــــداف   -١   ــــالنظر إلــــى التــــزام األمــــم المتحــــدة بالعمــــل عل ب

مـــن الميثـــاق، وٕالـــى وظـــائف وســـلطات المجلـــس  ٥٥عليهـــا فـــي المـــادة المنصـــوص 
مـــن الميثـــاق فـــي إجـــراء دراســـات ووضـــع تقـــارير عـــن  ٦٢ررة بموجـــب المـــادة المقـــ

مســائل دوليــة اقتصــادية واجتماعيــة وثقافيــة وتربويــة وصــحية ومــا يتصــل بهــا مــن 
موضــوعات وتقــديم توصــيات بشــأن هــذه المســائل إلــى الوكــاالت المتخصصــة ذات 

 ٦٣و ٥٨ين الشــأن، وبــالنظر كــذلك إلــى مســؤولية األمــم المتحــدة، بمقتضــى المــادت
من الميثاق، في تقديم توصيات لتنسـيق سياسـات وأنشـطة الوكـاالت المتخصصـة، 

يلـــزم مـــن ترتيبـــات لعـــرض جميـــع   توافـــق منظمـــة الصـــحة العالميـــة علـــى اتخـــاذ مـــا
التوصيات الرسمية، التي قد تقـدمها إليهـا األمـم المتحـدة، فـي أقـرب وقـت ممكـن، 

 جهــاز آخــر مــن أجهــزة منظمــة علــى جمعيــة الصــحة أو المجلــس التنفيــذي أو أي
  .اً الصحة العالمية حسبما يكون مناسب

توافق منظمـة الصـحة العالميـة علـى الـدخول فـي مشـاورات مـع األمـم   -٢  
 اً المتحدة عند الطلـب بشـأن تلـك التوصـيات وعلـى أن تقـدم فـي الوقـت المناسـب تقريـر 
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نفيـــــذ هـــــذه إلـــــى األمـــــم المتحـــــدة عمـــــا اتخذتـــــه المنظمـــــة أو أعضـــــاؤها مـــــن تـــــدابير لت
  التوصيات أو بشأن أية نتائج أخرى ترتبت على بحث هذه التوصيات.

تؤكد منظمة الصحة العالميـة عزمهـا علـى أن تتعـاون فـي أيـة تـدابير   -٣  
أخرى قد تكون ضـرورية لضـمان التنسـيق الفعـال بـين أنشـطة الوكـاالت المتخصصـة 

أي أجهـزة قـد ينشـؤها وأنشطة األمم المتحدة. وتوافق بوجه خاص على االشـتراك فـي 
المجلـــس لتســـهيل هـــذا التنســـيق، وعلـــى التعـــاون مـــع هـــذه األجهـــزة، وعلـــى تقـــديم أيـــة 

  معلومات قد تلزم لتحقيق هذا الغرض.

  تبادل المعلومات والوثائق -المادة الخامسة 
مع مراعاة أية ترتيبـات قـد يقتضـيها األمـر للحفـاظ علـى سـرية بعـض   -١  

والوثــائق علــى أكمــل وجــه وبأســرع مــا يمكــن بــين األمــم  المــواد، يــتم تبــادل المعلومــات
  المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

  :١مع عدم المساس بالطابع العام ألحكام الفقرة   -٢  

توافق منظمة الصحة العالمية على أن ترسل لألمم المتحدة تقارير منتظمة   (أ)
  أنشطة المنظمة؛ عن

تلبي إلى أقصى حـد ممكـن أي طلـب توافق منظمة الصحة العالمية على أن   (ب)
تقدمــه األمــم المتحــدة لتزويــدها بتقــارير أو دراســات أو معلومــات خاصــة مــع 

  مراعاة الشروط الواردة في المادة السادسة عشرة؛

علـــــى  ءً يـــــوافي األمـــــين العـــــام المـــــدير العـــــام لمنظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة بنـــــا  (ج)
يهــا بينهمــا بــين حــين بأيــة معلومــات أو وثــائق أو مــواد أخــرى يتفــق عل طلبــه

  وآخر.

  اإلعالم -المادة السادسة 
المشــار إليهمــا فــي الفقــرتين  -بــالنظر إلــى وظيفتــي منظمــة الصــحة العالميــة   

مـــن دســـتور المنظمـــة وهمـــا تقـــديم المعلومـــات فـــي حقـــل  ٢(ف) و(ص) مـــن المـــادة 
الصـــحة والمســـاعدة فـــي تكـــوين رأي عـــام مســـتنير لـــدى جميـــع الشـــعوب فـــي شـــؤون 

رغبــة فــي تعزيــز التعــاون وفــي إنشــاء خــدمات مشــتركة فــي مجــال اإلعــالم الصــحة، و 
بــين المنظمــة واألمــم المتحــدة، يبــرم اتفــاق فرعــي بشــأن هــذه المســائل فــي أقــرب وقــت 

  ممكن بعد دخول هذا االتفاق في حيز التنفيذ.
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  تقديم المساعدة إلى مجلس األمن -المادة السابعة 
علــــى التعــــاون مــــع المجلــــس بتزويــــده بأيــــة توافــــق منظمــــة الصــــحة العالميــــة   

  معلومات وتقديم أية مساعدة يطلبها لصيانة السلم واألمن الدوليين أو إلعادتهما.

  تقديم المساعدة إلى مجلس الوصاية -المادة الثامنة 
توافــق منظمــة الصــحة العالميــة علــى التعــاون مــع مجلــس الوصــاية فــي قيامــه   

تقــدم، إلــى أقصــى حــد ممكــن أيــة مســاعدة قــد بوظائفــه وتوافــق بوجــه خــاص علــى أن 
  يطلبها مجلس الوصاية، فيما يختص بالمسائل التي تهم المنظمة.

  التي ال تتمتع بالحكم الذاتي األراضي -المادة التاسعة 
توافـــق منظمـــة الصـــحة العالميـــة علـــى التعـــاون مـــع األمـــم المتحـــدة فـــي تنفيـــذ   

ـــواردة فـــي الفصـــل الحـــاد ي عشـــر مـــن الميثـــاق فيمـــا يخـــتص المبـــادئ وااللتزامـــات ال
ـــالحكم  األراضـــيبالمســـائل التـــي تـــؤثر علـــى رفاهـــة وتنميـــة شـــعوب  التـــي ال تتمتـــع ب

  الذاتي.

  العالقات مع محكمة العدل الدولية -المادة العاشرة 
توافــــق منظمــــة الصــــحة العالميــــة علــــى أن تقــــدم أيــــة معلومــــات قــــد   - ١  

  من النظام األساسي للمحكمة. ٣٤العدل الدولية بمقتضى المادة  تطلبها محكمة

تـــرخص الجمعيـــة العامـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة بـــأن تطلـــب مـــن   -٢  
محكمة العدل الدولية فتاوى في المسائل القانونية التي تظهر فـي نطـاق اختصاصـها 
عدا المسائل التي تتعلق بالعالقات المتبادلة بين المنظمة واألمم المتحـدة أو وكـاالت 

  متخصصة أخرى.

يجــوز تقــديم مثــل هــذه الطلبــات إلــى المحكمــة مــن جمعيــة الصــحة أو   -٣  
  على ترخيص من جمعية الصحة. ءً من المجلس التنفيذي بنا

حين تطلب منظمة الصـحة العالميـة فتـوى مـن محكمـة العـدل الدوليـة   -٤  
  تبلغ بذلك المجلس االقتصادي واالجتماعي.

  قليميةالمقر الرئيسي والمكاتب اإل -المادة الحادية عشرة 
 توافق منظمة الصحة العالمية على التشاور مع األمـم المتحـدة قبـل  - ١  

  اتخاذ أي قرار يتعلق بمكان مقرها الرئيسي الدائم.
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أي مكاتــب إقليميــة أو فرعيــة تنشــؤها منظمــة الصــحة العالميــة، يجــب   -٢  
تنشـؤها أن تكون، بقدر اإلمكان، وثيقة الصلة بالمكاتب اإلقليمية أو الفرعية التي قـد 

  األمم المتحدة.

  الترتيبات الخاصة بالموظفين -المادة الثانية عشرة 
تسـلم األمــم المتحـدة ومنظمــة الصــحة العالميـة بــأن مـن المرغــوب فيــه   -١  
لفعاليـــة التنســـيق اإلداري أن تكـــون هنـــاك فـــي المســـتقبل خدمـــة مدنيـــة دوليـــة  اً تحقيقـــ

واحدة موحدة. ولهذا الغرض تتفق المنظمتـان علـى العمـل بقـدر اإلمكـان علـى وضـع 
معــايير وأســاليب وترتيبــات مشــتركة بشــأن المــوظفين لتجنــب حــدوث اختالفــات كبيــرة 

ختيــار المــوظفين ولتيســير فــي أســس وشــروط التوظيــف ولتجنــب التنــافس بينهمــا فــي ا
  تبادل الموظفين فيما بينهما بغية تحقيق أكبر فائدة ممكنة من خدماتهم.

توافـــق األمـــم المتحـــدة ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة علـــى التعـــاون إلـــى   -٢  
  أقصى حد ممكن لتحقيق هذه الغايات وهما توافقان بوجه خاص على ما يلي:

المدنيـة الدوليـة لتقـديم المشـورة بشـأن أن تتشاورا بشأن تكوين لجنـة للخدمـة   (أ)
 الوسائل الكفيلة بوضع قواعد مشتركة الختيار المـوظفين فـي أمانـات األمـم

  المتحدة والوكاالت المتخصصة؛

أن تتشـــــاورا بشـــــأن المســـــائل األخـــــرى المتعلقـــــة باســـــتخدام كبـــــار المـــــوظفين   (ب)
الوظـائف، والموظفين، بما في ذلك شروط الخدمـة، ومـدد التعيـين، وتصـنيف 

وجــداول الرواتــب والبــدالت، وحقــوق التقاعــد والمعاشــات التقاعديــة، واألنظمــة 
األساســية للمــوظفين ولــوائح المــوظفين، وذلــك بغيــة تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن 

  من االتساق في هذه المسائل؛

أن تتعاونا عـن طريـق تبـادل المـوظفين فيمـا بينهمـا، حـين يكـون ذلـك مرغوبـا   (ج)
ؤقــت أو دائــم، مــع مراعــاة األقــدميات وحقــوق المعاشــات فيــه، علــى أســاس م

  التقاعدية؛

أن تتعاونــــا فــــي إنشــــاء وٕادارة جهــــاز مناســــب لتســــوية المنازعــــات التــــي تنشــــأ   (د)
  بصدد استخدام الموظفين وما يتصل بذلك من مسائل.

  الخدمات اإلحصائية -المادة الثالثة عشرة 
مــــن   العمــــل  علـــى  الميــــةالع  الصــــحة  توافـــق األمــــم المتحــــدة ومنظمـــة  -١  
ـــــه  أجـــــل ـــــة في ـــــى كـــــل ازدواج ال رغب ـــــدر مـــــن التعـــــاون والقضـــــاء عل ـــــر ق ـــــق أكب تحقي
بأقصـــــى كفـــــاءة ممكنـــــة فيمـــــا تقـــــوم بـــــه كـــــل  التقنيـــــينواالنتفـــــاع بموظفيهمـــــا  بينهمـــــا
جمـــــــع للمعلومـــــــات اإلحصـــــــائية وتحليلهـــــــا ونشـــــــرها وتعميمهـــــــا. كمـــــــا  مـــــــن منهمـــــــا
ــــــــان ــــــــى تتفق ــــــــر  عل ــــــــأمين أكب ــــــــد جهودهمــــــــا لت ــــــــدة واســــــــتعمالتوحي ــــــــدر مــــــــن الفائ   ق
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ـــاة علـــى عـــاتق   علـــى  اإلحصـــائية   المعلومـــات ـــاء الملق أوســـع نطـــاق وتخفـــيض األعب
الحكومات الوطنيـة والمنظمـات األخـرى التـي تسـتقى منهـا هـذه المعلومـات إلـى أدنـى 

  حد ممكن.

ـــاألمم المتحـــدة باعتبارهـــا الوكالـــة   -٢   ـــة ب تعتـــرف منظمـــة الصـــحة العالمي
حليـــل ونشـــر وتوحيـــد وتعمـــيم وتحســـين اإلحصـــاءات التـــي تخـــدم المركزيـــة لجمـــع وت

  األغراض العامة للمنظمات الدولية.

تعتــــــــرف األمــــــــم المتحــــــــدة بمنظمـــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة باعتبارهـــــــــا   -٣  
المختصــة بجمــع وتحليــل ونشــر وتوحيــد وتعمــيم وتحســين اإلحصــاءات داخــل  الوكالــة

هتمــــــام بمثــــــل هــــــذه مجالهــــــا الخــــــاص، دون مســــــاس بحــــــق األمــــــم المتحــــــدة فــــــي اال
اإلحصــاءات متــى كانــت أساســية ألغراضــها الخاصــة أو لتحســين اإلحصــاءات فــي 

  العالم.

تقـــوم األمـــم المتحـــدة، بالتشـــاور مـــع الوكـــاالت المتخصصـــة، بإعـــداد   -٤  
الوثائق واإلجراءات اإلدارية التي يمكـن بواسـطتها تحقيـق تعـاون إحصـائي فعـال بـين 

  ة بها.األمم المتحدة والوكاالت المرتبط

مـــــــن المســـــــّلم أن مـــــــن المرغـــــــوب فيـــــــه تجنـــــــب االزدواج فـــــــي جمـــــــع   -٥  
ــــــــة متخصصــــــــة كلمــــــــا  المعلومــــــــات ــــــــة وكال اإلحصــــــــائية بــــــــين األمــــــــم المتحــــــــدة وأي

منهمـا أن تنتفـع بالمعلومـات أو المـواد التـي قـد تكـون متـوافرة لـدى منظمــة  ألي تيسـر
  أخرى.

ائية لكــــي يتســــنى تكــــوين مجموعــــة مركزيــــة مــــن المعلومــــات اإلحصــــ  -٦  
لالستعمال العام، اتفق على تزويد األمم المتحدة بقدر اإلمكـان بالبيانـات التـي تـوافى 
بهــا منظمــة الصــحة العالميــة إلدراجهــا فــي مسلســالتها اإلحصــائية األساســية أو فــي 

  تقاريرها الخاصة.

  والتقنيةالخدمات اإلدارية  -المادة الرابعة عشرة 
العالميـــــة أن مـــــن المرغـــــوب  تـــــرى األمـــــم المتحـــــدة ومنظمـــــة الصـــــحة  -١  
ولالنتفـــــــــــاع علـــــــــــى خيـــــــــــر وجـــــــــــه  والتقنيـــــــــــةلتوحيـــــــــــد األســـــــــــاليب اإلداريـــــــــــة  فيـــــــــــه،

العمـــــــل بقــــــدر اإلمكـــــــان علـــــــى تجنــــــب إنشـــــــاء وٕادارة مرافـــــــق  والمـــــــوارد، بــــــالموظفين
متنافســـــــة أو تقـــــــوم بـــــــنفس األعمـــــــال داخـــــــل األمـــــــم المتحـــــــدة والوكـــــــاالت  وخـــــــدمات

  المتخصصة.

علــــــــــى ذلــــــــــك تتفــــــــــق األمــــــــــم المتحــــــــــدة ومنظمــــــــــة الصــــــــــحة  ءً وبنــــــــــا  -٢  
أن تتشـــاورا إلنشـــاء واســـتعمال خـــدمات ومرافـــق إداريـــة وفنيـــة مشـــتركة  علـــى العالميـــة

باإلضـــافة إلـــى تلـــك المشـــار إليهـــا فـــي المـــواد الثانيـــة عشـــرة والثالثـــة عشـــرة والخامســـة 
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كــن عشــرة طالمــا يتبــين بــين حــين وآخــر أن إنشــاء واســتعمال مثــل هــذه الخــدمات مم
  ومناسب.

تتخــذ األمــم المتحــدة ومنظمــة الصــحة العالميــة مــا يلــزم مــن ترتيبــات   -٣  
  لتسجيل وٕايداع الوثائق الرسمية.

  ترتيبات الميزانية والترتيبات المالية -المادة الخامسة عشرة 
تســلم منظمــة الصــحة العالميــة بــأن مــن المرغــوب فيــه إقامــة عالقــات   -١  

ـــة والشـــؤ  ـــذ وثيقـــة فـــي شـــؤون الميزاني ـــة مـــع األمـــم المتحـــدة لكـــي يتســـنى تنفي ون المالي
العمليـــات اإلداريـــة لألمـــم المتحـــدة والوكـــاالت المتخصصـــة بـــأكبر قـــدر مـــن الكفـــاءة 

  واالقتصاد ومع ضمان أقصى درجة من التنسيق واالتساق.

ــــــــــى أن   -٢   ــــــــــة عل تتفــــــــــق األمــــــــــم المتحــــــــــدة ومنظمــــــــــة الصــــــــــحة العالمي
لغايــــات وكــــذلك، بصــــفة خاصــــة، أقصــــى حــــد ممكــــن فــــي بلــــوغ هــــذه ا إلــــى تتعاونــــا
تتشـــاورا بشـــأن الرغبـــة فـــي إدراج ميزانيـــة المنظمـــة فـــي ميزانيـــة عامـــة لألمـــم  أن علـــى

المتحـــدة. ويـــتم تحديـــد أيـــة ترتيبـــات تلـــزم لهـــذا الغـــرض فـــي اتفـــاق تكميلـــي يبـــرم بـــين 
  المنظمتين.

ـــــــــــة   -٣   ـــــــــــات التالي ـــــــــــنظم الترتيب ـــــــــــاق ت ـــــــــــل هـــــــــــذا االتف ـــــــــــرم مث ريثمـــــــــــا يب
الصــحة العالميــة واألمــم المتحــدة فــي شــؤون الميزانيــة والشــؤون منظمــة  بــين العالقــات
  المالية:

يتشــــاور األمــــين العــــام والمــــدير العــــام بشــــأن إعــــداد ميزانيــــة منظمــــة الصــــحة   (أ)
  العالمية.

توافـــــــق جمعيـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة علـــــــى أن ترســـــــل إلـــــــى األمـــــــم المتحـــــــدة   (ب)
ذه مشــــــــروع ميزانيتهــــــــا فــــــــي نفــــــــس الوقــــــــت الــــــــذي ترســــــــل فيــــــــه هــــــــ اً ســــــــنوي

ـــــى الميزانيـــــة ـــــة المنظمـــــة أو  إل ـــــة العامـــــة ميزاني أعضـــــائها. وتفحـــــص الجمعي
ميزانيتهــا ولهــا أن تقــدم توصــيات للمنظمــة بشــأن أي بنــد أو بنــود تــرد  مشــروع

  فيها.

تصـويت، يكون لممثلي منظمة الصحة العالميـة الحـق فـي أن يشـتركوا، دون   (ج)
في كل مرة يجرى فيها في مداوالت الجمعية العامة أو أية لجنة من لجانها 

ماليـة عامـة  دراسة ميزانية منظمة الصحة العالمية أو أيـة مسـائل إداريـة أو
  تهم المنظمة.
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فـــــي   األعضـــــاء  الـــــدول  مـــــن  اشـــــتراكات  يجـــــوز لألمـــــم المتحـــــدة أن ُتحّصـــــل  (د)
الصحة العالمية التي هي في نفس الوقت أعضـاء فـي األمـم المتحـدة  منظمة

لترتيبـــات تحــــدد فـــي اتفـــاق يعقـــد فيمــــا بعـــد بـــين األمـــم المتحــــدة  اً وذلـــك طبقـــ
  والمنظمة.

علـــى طلـــب منظمـــة الصـــحة  ءً تتخـــذ األمـــم المتحـــدة مـــن تلقـــاء نفســـها أو بنـــا  )ه(
العالمية التـدابير الالزمـة إلجـراء دراسـات عـن غيـر ذلـك مـن المسـائل الماليـة 

ألجــل تقــديم والضــريبية التــي تهــم المنظمــة والوكــاالت المتخصصــة األخــرى 
  خدمات مشتركة ولتأمين االتساق في هذه المسائل.

توافــق منظمــة الصــحة العالميــة علــى أن تتبــع، بقــدر اإلمكــان، طــرق العمــل   (و)
  والنماذج الموحدة التي توصي بها األمم المتحدة.

  تمويل الخدمات الخاصة -المادة السادسة عشرة 
نفقـــات إضـــافية  إذا اضـــطرت منظمـــة الصـــحة العالميـــة إلـــى تحمـــل  - ١  

كبيرة نتيجة لطلب تقدمه األمـم المتحـدة إليهـا بإعـداد تقـارير أو دراسـات خاصـة أو 
للمـواد الخامسـة والسـابعة والثامنـة أو غيرهـا مـن أحكـام هـذا  اً بتقديم مساعدات طبقـ

  مشاورات لتحديد أعدل طريقة لتحمل هذه النفقات. االتفاق، تجرى

بين األمم المتحـدة ومنظمـة الصـحة تجرى مثل هذه المشاورات أيضا   -٢  
العالميــــة التخــــاذ ترتيبــــات عادلــــة لتغطيــــة تكــــاليف الخــــدمات والتســــهيالت المركزيــــة 
اإلداريــة والفنيــة والضــريبية وغيــر ذلــك مــن المســاعدات الخاصــة التــي تقــدمها األمــم 

  المتحدة متى كانت تنطبق على منظمة الصحة العالمية.

  لمرورتصاريح ا -المادة السابعة عشرة 
يحق لموظفي منظمة الصحة العالمية استعمال تصـاريح المـرور الصـادرة   

 لترتيبــات خاصــة يــتم التفــاوض بشــأنها بــين األمــين العــام اً عــن األمــم المتحــدة وفقــ
  العام لمنظمة الصحة العالمية. لألمم المتحدة والمدير

  االتفاقات التي تعقد بين الوكاالت -المادة الثامنة عشرة 
نظمة الصحة العالمية علـى أن تبلـغ المجلـس بـأي اتفـاق رسـمي يبـرم توافق م  

بينهــا وبــين أيــة وكالــة متخصصــة أخــرى أو منظمــة دوليــة حكوميــة أو منظمــة غيــر 
حكوميــة، وتوافــق بوجــه خــاص علــى أن تبلــغ المجلــس بطبيعــة ونطــاق أي اتفــاق مــن 

  هذا النوع قبل إبرامه.
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  االتصال -المادة التاسعة عشرة 
فق األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية علـى األحكـام المـذكورة توا  -١  

منهما بأنها ستسهم في قيام اتصال مستمر وفعال بين المنظمتين.  اً فيما سبق اعتقاد
وهما تؤكـدان عزمهمـا علـى اتخـاذ أيـة إجـراءات أخـرى قـد يقتضـيها األمـر لجعـل هـذا 

  االتصال كامل الفعالية.

واردة فـي المـواد السـابقة بهـذا االتفـاق تطبـق، ترتيبات االتصاالت الـ  - ٢  
 مــــا أمكــــن، علــــى العالقــــات بــــين المكاتــــب الفرعيــــة أو اإلقليميــــة التــــي قــــد تنشــــؤها

  المنظمتان وعلى العالقات بين أجهزتهما المركزية.

  تنفيذ االتفاق -المادة العشرون 
هــــذا لألمــــين العــــام والمــــدير العــــام أن يتفقــــا علــــى ترتيبــــات تكميليــــة لتنفيــــذ   

  لذلك من واقع التجربة العملية للمنظمتين. محالً أن هناك  االتفاق إذا تبين

  التعديل -المادة الحادية والعشرون 
يجــوز تعــديل هـــذا االتفــاق بموافقـــة كــل مـــن األمــم المتحـــدة ومنظمــة الصـــحة   
  العالمية.

  النفاذ -المادة الثانية والعشرون 
كــل مــن الجمعيــة العامــة لألمــم  متــى وافقــت عليــه اً يصــبح هــذا االتفــاق نافــذ  

  المتحدة وجمعية الصحة العالمية.

  
  

___________________  
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  اتفاق بين منظمة العمل الدولية
   ١ومنظمة الصحة العالمية

  
  والتشاورالتعاون  -المادة األولى 

توافق منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، رغبة منهما في تيسير   
بلــوغ األهــداف المحــددة فــي دســتور كــل منهمــا بصــورة فعالــة فــي اإلطــار العــام الــذي 
وضعه ميثاق األمم المتحدة، على أن تعمال معا في تعاون وثيـق وأن تتشـاورا بصـفة 

  األهمية المشتركة.منتظمة فيما يتعلق بالمسائل ذات 

  تبادل التمثيل -المادة الثانية 
يــدعى ممثلــون لمنظمــة العمــل الدوليــة لحضــور اجتماعــات المجلــس   -١  

التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية وجمعية الصحة العالمية لالشتراك، دون تصـويت، 
في مداوالت كل من هـذين الجهـازين واللجـان التابعـة لهمـا فيمـا يخـتص بموضـوعات 

  ول أعمالها التي تهم منظمة العمل الدولية.جدا

يــدعى ممثلــون لمنظمــة الصــحة العالميــة لحضــور اجتماعــات مجلــس   -٢  
ـــدولي ولالشـــتراك، دون تصـــويت، فـــي  ـــدولي ومـــؤتمر العمـــل ال إدارة مكتـــب العمـــل ال
مـــداوالت كـــل مـــن هـــذين الجهـــازين واللجـــان التابعـــة لهمـــا فيمـــا يخـــتص بموضـــوعات 

  تهم منظمة الصحة العالمية.جداول أعمالها التي 

توضــع ترتيبــات مناســبة يتفــق عليهــا بــين حــين وآخــر لتبــادل التمثيــل   -٣  
بــين منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة الصــحة العالميــة فــي االجتماعــات األخــرى التــي 

  تعقد تحت رعاية أي منهما والتي تنظر في أمور تهم المنظمة األخرى.

  اللجان المشتركة -المادة الثالثة 
  بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية

لمنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية أن تحيال إلى لجنة   - ١  
 مشــتركة أيــة مســألة ذات أهميــة مشــتركة يتبــين أن مــن المرغــوب فيــه إحالتهــا إلــى

  مثل هذه اللجنة.

  

                                                            
السـجالت الرسـمية لمنظمـة (  ١٩٤٨تموز/ يوليـو  ١٠أقرته جمعية الصحة العالمية األولى في    ١

 .١٠١-٢ع  ص  جالقرار  اً ). انظر أيض٣٢٢و ٨١، الصفحتان ١٣رقم  الصحة العالمية
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 متـين.تؤلف هذه اللجان المشتركة من ممثلين تعينهم كل مـن المنظ  - ٢  
  ويحدد عدد ممثلي كل منظمة باالتفاق بين المنظمتين.

تــدعى األمــم المتحــدة لتعيــين ممثــل لحضــور اجتماعــات أي مــن هــذه   -٣  
اللجان المشتركة. وللجنة المشتركة أن تدعو كذلك وكـاالت متخصصـة أخـرى إليفـاد 

  ممثلين عنها إلى اجتماعاتها حسبما يكون مالئما.
جـــان المشـــتركة إلـــى المـــدير العـــام لكـــل منظمـــة ترســـل تقـــارير هـــذه الل  -٤  

لعرضها على األجهزة المختصة في المنظمتين، وترسل نسخة مـن هـذه التقـارير إلـى 
  األمين العام لألمم المتحدة إلبالغها إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي للعلم.

  تحدد كل لجنة مشتركة نظام عملها.  -٥  

  والوثائقتبادل المعلومات  -المادة الرابعة 
مع مراعاة أية ترتيبـات قـد يقتضـيها األمـر للحفـاظ علـى سـرية بعـض   -١  

المواد، يتم تبادل المعلومات والوثائق علـى أكمـل وجـه وبأسـرع مـا يمكـن بـين منظمـة 
  العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية.

يتشـــاور المـــدير العـــام لمنظمـــة العمـــل الدوليـــة والمـــدير العـــام لمنظمـــة   -٢  
 العالمية أو يتشاور ممثلوهما المعتمدين بناء على طلـب أي مـن الطـرفين،الصحة 

  بشأن قيام أي من المنظمتين بتقديم المعلومات التي قد تهم المنظمة األخرى.

  الترتيبات الخاصة بالموظفين -المادة الخامسة 
توافق منظمة العمل الدوليـة ومنظمـة الصـحة العالميـة علـى أن التـدابير التـي   
نها فــي إطــار الترتيبــات العامــة للتعــاون فيمــا يخــتص بشــؤون المــوظفين، التــي تتخــذا

  ستضعها األمم المتحدة، سوف تتضمن ما يلي:
  تدابير لتجنب التنافس في اختيار موظفيهما؛  (أ)

تدابير لتيسير تبادل الموظفين على أساس مؤقت أو دائـم، حـين يكـون هنـاك   (ب)
محــــل لــــذلك، بغيــــة تحقيــــق أكبــــر فائــــدة ممكنــــة مــــن خــــدماتهم، مــــع مراعــــاة 

  األقدميات وحقوق المعاشات التقاعدية.
  الخدمات اإلحصائية -المادة السادسة 

توافــق منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة الصــحة العالميــة علــى العمــل،   -١  
فــي إطــار الترتيبــات العامــة للتعــاون اإلحصـــائي التــي وضــعتها األمــم المتحــدة، مـــن 
أجل تحقيق أكبر قدر من التعاون بغرض االنتفاع بموظفيهما الفنيـين بأقصـى كفـاءة  

ائية وتحليلهــا ونشــرها ممكنــة فيمــا تقــوم بــه كــل منهمــا مــن جمــع للمعلومــات اإلحصــ
وتوحيــدها وتحســينها وتعميمهــا. وهمــا تســلمان بــأن مــن المرغــوب فيــه تجنــب االزدواج 
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فـــي جمـــع المعلومـــات اإلحصـــائية كلمـــا تيســـر ألي منهمـــا أن تنتفـــع بالمعلومـــات أو 
المـــواد التـــي قـــد تكـــون متـــوفرة لـــدى األخـــرى أو التـــي تكـــون المنظمـــة األخـــرى مؤهلـــة 

عهـا. كمـا تتفقـان علـى توحيـد جهودهمـا لتـأمين أكبـر قـدر ومستعدة بشكل خـاص لجم
مــن الفائــدة واســتعمال المعلومــات اإلحصــائية علــى أوســع نطــاق، وتخفــيض األعبــاء 
الملقــاة علــى عــاتق الحكومــات الوطنيــة والمنظمــات األخــرى التــي تســتقى منهــا هــذه 

  المعلومات إلى أدنى حد ممكن.

الصـحة العالميـة علـى أن تحـيط توافق منظمة العمل الدولية ومنظمة   -٢  
كـــل منهمـــا األخـــرى علمـــا بنشـــاطها فـــي مجـــال اإلحصـــاءات وعلـــى أن تستشـــير كـــل 
منهما األخرى فيما يختص بجميـع المشـروعات اإلحصـائية التـي تتنـاول مسـائل ذات 

  أهمية مشتركة.

  تمويل الخدمات الخاصة -المادة السابعة 
أي مــــن المنظمتــــين إلــــى  إذا ترتــــب علــــى االســــتجابة لطلــــب مســــاعدة تقدمــــه  

المنظمة األخرى نفقات كبيرة للمنظمة التي تستجيب للطلب، تجرى مشاورات لتحديد 
  أعدل طريقة لتحمل هذه النفقات.

  تنفيذ االتفاق -المادة الثامنة 
للمــدير العــام لمكتــب العمــل الــدولي والمــدير العــام لمنظمــة الصــحة   - ١  

 محـالً لتنفيذ هـذا االتفـاق إذا تبـين أن هنـاك  العالمية أن يتفقا على ترتيبات تكميلية
  التجربة العملية للمنظمتين. لذلك من واقع

تســـري ترتيبـــات االتصـــاالت الـــواردة فـــي المـــواد الســـابقة بهـــذا االتفـــاق   -٢  
أمكـــــن، علـــــى العالقـــــات بـــــين المكاتـــــب الفرعيـــــة أو اإلقليميـــــة التـــــي قـــــد تنشـــــؤها  مـــــا

  المركزية.المنظمتان وعلى العالقات بين أجهزتهما 

  إبالغ األمم المتحدة والتسجيل بواسطتها -المادة التاسعة 
ـــــغ   -١   ـــــس تبّل ـــــة المجل ـــــة ومنظمـــــة الصـــــحة العالمي منظمـــــة العمـــــل الدولي

 لالتفـاق المعقـود بـين اً ، وذلك طبقاً االقتصادي واالجتماعي بأحكام هذا االتفاق فور 
  كل منهما واألمم المتحدة.

بأحكــام المــادة  عمــالً ولــه فــي حيــز التنفيــذ هــذا االتفــاق، عنــد دخ يبّلــغ  -٢  
لمــا تقضــي  اً عشــرة إلـى األمــين العـام لألمــم المتحــدة إليداعـه وتســجيله طبقـالحاديـة 

مـــن ميثـــاق األمـــم  ١٠٢للمـــادة  اً مـــن النظـــام الـــداخلي، وذلـــك تنفيـــذ ١٠بـــه المـــادة 
ــــــة ــــــه الجمعي ــــــذي أقرت كــــــانون األول/  ١٤العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة فــــــي  المتحــــــدة ال

  .١٩٤٦ برديسم
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  التعديل واإلنهاء -المادة العاشرة 
يجـــوز تعـــديل هـــذا االتفـــاق بموافقـــة كـــل مـــن منظمـــة العمـــل الدوليـــة   -١  

ومنظمة الصحة العالمية، ويعاد النظر فيه على أي حال في موعد ال يتجـاوز ثـالث 
  سنوات من دخوله في حيز التنفيذ.

يجــــوز ألي مــــن إذا لــــم يمكــــن التوصــــل إلــــى اتفــــاق بشــــأن التعــــديل،   -٢  
كــانون األول/ ديســمبر مــن أي عــام بإخطــار يرســله  ٣١الطــرفين إنهــاء االتفــاق فــي 

  أيلول/ سبتمبر من نفس العام. ٣٠إلى الطرف اآلخر في تاريخ ال يتجاوز 
  النفاذ -المادة الحادية عشرة 

متـى وافـق عليـه كـل مـن مجلـس إدارة مكتـب العمـل  اً يصبح هذا االتفـاق نافـذ  
  ية الصحة العالمية.الدولي وجمع

  
  

____________________  
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  اتفاق بين منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
   ١ومنظمة الصحة العالمية

  
  التعاون والتشاور -المادة األولى 

توافـــق منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة لألمـــم المتحـــدة ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة،   
رغبة منهما في تيسير بلوغ األهـداف المحـددة فـي دسـتور كـل منهمـا بصـورة فعالـة 
في اإلطار العام الذي وضعه ميثاق األمم المتحدة، على أن تعمال معا في تعاون 

  المشتركة. ئل ذات األهميةوثيق وأن تتشاورا بصفة منتظمة فيما يتعلق بالمسا
  تبادل التمثيل -المادة الثانية 

يدعى ممثلون لمنظمة األغذية والزراعة لحضور اجتماعات المجلس   -١  
التنفيـــــذي لمنظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة وجمعيـــــة الصـــــحة العالميـــــة ولالشــــــتراك، دون 
تصــويت، فــي مــداوالت كــل مــن هــذين الجهــازين واللجــان التابعــة لهمــا فيمــا يخــتص 

  موضوعات جداول أعمالها التي تهم منظمة األغذية والزراعة.ب
يــدعى ممثلــون لمنظمــة الصــحة العالميــة لحضــور اجتماعــات اللجنــة   -٢  

ـــة والزراعـــة  ـــة والزراعـــة أو خليفتهـــا ومـــؤتمر منظمـــة األغذي التنفيذيـــة لمنظمـــة األغذي
التابعـة لهمـا ولالشتراك، دون تصويت، في مداوالت كل من هذين الجهازين واللجان 

  فيما يختص بموضوعات جداول أعمالها التي تهم منظمة الصحة العالمية.
توضــع ترتيبــات مناســبة يتفــق عليهــا بــين حــين وآخــر لتبــادل التمثيــل   -٣  

بـــين منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة فـــي االجتماعـــات األخـــرى 
  ر تهم المنظمة األخرى.التي تعقد تحت رعاية أي منهما والتي تنظر في أمو 

  اللجان المشتركة -المادة الثالثة 
  بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

لمنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة أن تحـــيال إلـــى   -١  
لجنة مشتركة أية مسألة ذات أهمية مشتركة يتبين أن من المرغـوب فيـه إحالتهـا إلـى 

  .مثل هذه اللجنة
 تؤلف هذه اللجان المشتركة من ممثلين تعينهم كل مـن المنظمتـين.  - ٢  

  ويحدد عدد ممثلي كل منظمة باالتفاق بين المنظمتين.

                                                            
السـجالت الرسـمية لمنظمـة (  ١٩٤٨تموز/ يوليـو  ١٧أقرته جمعية الصحة العالمية األولى في    ١

 ).٣٢٣و ٩٦، الصفحتان ١٣رقم  الصحة العالمية
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يدعى ممثلون لألمم المتحـدة والوكـاالت المتخصصـة األخـرى التابعـة   -٣  
لألمــم المتحــدة لحضــور اجتماعــات اللجــان المشــتركة ولالشــتراك، دون تصــويت، فــي 

  ا.مداوالته

ترســـل تقـــارير هـــذه اللجـــان المشـــتركة إلـــى المـــدير العـــام لكـــل منظمـــة   -٤  
  لعرضها على األجهزة المختصة في المنظمتين.

  تحدد كل لجنة مشتركة نظام عملها.  -٥  

تتخذ الترتيبات لتـوفير أمانـة مناسـبة ألي لجنـة مشـتركة باالتفـاق بـين   -٦  
العام لمنظمة الصحة العالمية أو بـين المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة والمدير 

  ممثليهما.

  المهام المشتركة -المادة الرابعة 
  بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

لمنظمة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصـحة العالميـة أن تقومـا بمهـام مشـتركة   
  لثالثة.بمقتضى ترتيبات وٕاجراءات مماثلة لتلك المشار إليها في المادة ا

  تبادل المعلومات والوثائق -المادة الخامسة 
يبلـــــــغ المـــــــدير العـــــــام لكـــــــل منظمـــــــة المنظمـــــــة األخـــــــرى بمعلومـــــــات   -١  
جميــع بــرامج العمــل واألنشــطة المزمــع القيــام بهــا والتــي تكــون ذات أهميــة  عــن كاملــة

  مشتركة.

األمـر للحفـاظ علـى سـرية بعـض  مع مراعاة أية ترتيبـات قـد يقتضـيها  -٢  
المواد، يتم تبادل المعلومات والوثائق علـى أكمـل وجـه وبأسـرع مـا يمكـن بـين منظمـة 

  األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

يتشــــــاور المــــــدير العــــــام لمنظمــــــة األغذيــــــة والزراعــــــة والمــــــدير العــــــام   -٣  
علـــــى طلـــــب أي مـــــن  الصـــــحة العالميـــــة، أو ممثلوهمـــــا، فيمـــــا بينهمـــــا بنـــــاء لمنظمـــــة

الطرفين، بشأن قيام أي من المنظمتين بتقديم أيـة معلومـات خاصـة قـد تهـم المنظمـة 
  األخرى.

  اللجان المشتركة بين األمانتين -المادة السادسة 
للمديرين العامين للمنظمتين أو لممثليهما أن ينشئا باالتفاق، حين يكون ذلـك   
يسير التعاون فيما يتعلـق ببـرامج عمـل محـددة مشتركة بين األمانتين لت اً ، لجاناً مرغوب

  أو بأنشطة يزمع القيام بها وتهم كلتا المنظمتين.
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  الترتيبات الخاصة بالموظفين -المادة السابعة 
توافــق منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصــحة العالميــة علــى أن التــدابير   

ص بشــؤون المــوظفين، التــي تتخــذانها فــي إطــار الترتيبــات العامــة للتعــاون فيمــا يخــت
  التي ستضعها األمم المتحدة، سوف تتضمن ما يلي:

تــدابير لتجنــب التنــافس فــي اختيــار موظفيهمــا بمــا فــي ذلــك التشــاور المســبق   (أ)
  التي تهم كلتا المنظمتين؛ التقنيةبشأن التعيين في الميادين 

تـــدابير لتيســـير تبـــادل المـــوظفين علـــى أســـاس مؤقـــت أو دائـــم، حـــين يكـــون   (ب)
هناك محل لذلك، بغية تحقيق أكبر فائدة ممكنة من خـدماتهم، مـع مراعـاة 

  المعاشات التقاعدية. األقدميات وحقوق
  الخدمات اإلحصائية -المادة الثامنة 

توافــــق منظمــــة األغذيـــــة والزراعــــة ومنظمــــة الصـــــحة العالميــــة علـــــى   -١  
العمل، في إطار الترتيبات العامة للتعـاون اإلحصـائي التـي وضـعتها األمـم المتحـدة، 
مـــــن أجـــــل تحقيـــــق أكبـــــر قـــــدر مـــــن التعـــــاون بغـــــرض االنتفـــــاع بموظفيهمـــــا الفنيـــــين 

كفــــــــاءة ممكنــــــــة فيمــــــــا تقــــــــوم بــــــــه كــــــــل منهمــــــــا مــــــــن جمــــــــع للمعلومــــــــات  بأقصــــــــى
ــــأن  وتحليلهــــا ونشــــرها وتوحيــــدها وتحســــينها وتعميمهــــا. وهمــــا اإلحصــــائية تســــلمان ب

المرغــــوب فيــــه تجنــــب االزدواج فــــي جمــــع المعلومــــات اإلحصــــائية كلمــــا تيســــر  مــــن
منهمــــا أن تنتفــــع بالمعلومــــات أو المــــواد التــــي قــــد تكــــون متــــوافرة لــــدى األخــــرى  ألي
التـــــي تكـــــون المنظمـــــة األخـــــرى مؤهلـــــة ومســـــتعدة بشـــــكل خـــــاص لجمعهـــــا. كمـــــا  أو

الفائـــــــدة واســـــــتعمال  علـــــــى توحيـــــــد جهودهمـــــــا لتـــــــأمين أكبـــــــر قـــــــدر مـــــــن  تتفقـــــــان
اإلحصـــائية علـــى أوســـع نطـــاق وتخفـــيض األعبـــاء الملقـــاة علـــى عـــاتق   المعلومـــات

األخرى التي تسـتقى منهـا هـذه المعلومـات إلـى أدنـى  الحكومات الوطنية والمنظمات
  حد ممكن.

توافـــق منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة علـــى أن   -٢  
شــاطها فــي مجــال اإلحصــاءات وعلــى أن تستشــير تحــيط كــل منهمــا األخــرى علمــا بن

كـل منهمــا األخــرى فيمـا يخــتص بجميــع المشــروعات اإلحصـائية التــي تتنــاول مســائل 
  ذات أهمية مشتركة.

  تمويل الخدمات الخاصة -المادة التاسعة 
إذا ترتــــب علــــى االســــتجابة لطلــــب مســــاعدة تقدمــــه أي مــــن المنظمتــــين إلــــى   

منظمة التي تستجيب للطلب، تجرى مشاورات لتحديد المنظمة األخرى نفقات كبيرة لل
  أعدل طريقة لتحمل هذه النفقات.
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  المكاتب اإلقليمية والفرعية -المادة العاشرة 
توافــق منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصــحة العالميــة علــى أن تبلــغ كــل   

هــذه  منهمــا األخــرى بــالخطط الخاصــة بإنشــاء مكاتــب إقليميــة وفرعيــة وبتغييــر أمــاكن
المكاتــب وعلــى أن تتشــاورا للــدخول، حيثمــا أمكــن، فــي ترتيبــات تعاونيــة فيمــا يخــتص 

  بالموقع والموظفين واستعمال خدمات مشتركة.
  تنفيذ االتفاق -المادة الحادية عشرة 

يتخــذ المــدير العــام لمنظمــة األغذيــة والزراعــة والمــدير العــام لمنظمــة الصــحة   
مـن واقـع التجربـة  اً لتنفيذ هذا االتفاق ما يريانـه مالئمـ العالمية من الترتيبات التكميلية

  العملية للمنظمتين.
  إبالغ األمم المتحدة والتسجيل بواسطتها -المادة الثانية عشرة 

غ منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة المجلـــس ًلـــتب  -١  
 تفـاق المعقـود بـينلال اً ، وذلك طبقاً االقتصادي واالجتماعي بأحكام هذا االتفاق فور 

  كل منهما واألمم المتحدة.
بأحكــام المــادة  الً غ هــذا االتفــاق، عنــد دخولــه فــي حيــز التنفيــذ عمــًلــيب  -٢  
عشرة إلى األمين العام لألمم المتحدة إليداعه وتسجيله طبقا لما تقضـي بـه الرابعة 
متحـدة مـن ميثـاق األمـم ال ١٠٢للمـادة  اً مـن النظـام الـداخلي وذلـك تنفيـذ ١٠المادة 

  .١٩٤٦كانون األول/ ديسمبر  ١٤العامة لألمم المتحدة في  الذي أقرته الجمعية
  التعديل وٕاعادة النظر -المادة الثالثة عشرة 

يجوز تعـديل هـذا االتفـاق بموافقـة كـل مـن منظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة   
نوات الصحة العالمية، ويعاد النظر فيه علـى أي حـال فـي موعـد ال يتجـاوز ثـالث سـ

  من دخوله في حيز التنفيذ.
  النفاذ -المادة الرابعة عشرة 

متــى وافــق عليــه كــل مــن مــؤتمر منظمــة األغذيــة  اً يصــبح هــذا االتفــاق نافــذ  
  والزراعة وجمعية الصحة العالمية.

  
___________________  
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  اتفاق بين منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
  ١ومنظمة الصحة العالمية

  
  التعاون والتشاور -المادة األولى 

توافــق منظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم   -١  
فـي دسـتور كـل منهمـا بصـورة والثقافة، رغبة منهما في تيسير بلوغ األهداف المحددة 

فعالــة فــي اإلطــار العــام الــذي وضــعه ميثــاق األمــم المتحــدة، علــى أن تعمــال معــا فــي 
تعــــاون وثيــــق وأن تتشــــاورا فيمــــا بينهمــــا بصــــفة منتظمــــة فيمــــا يتعلــــق بالمســــائل ذات 

  األهمية المشتركة.
تقــر منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، بوجــه خــاص، بــأن   -٢  

مة الصحة العالميـة هـي صـاحبة المسـؤولية األولـى فـي تشـجيع البحـوث والتعلـيم منظ
وتنظيم العلـم فـي ميـداني الصـحة والطـب بـدون المسـاس بحـق منظمـة األمـم المتحـدة 
للتربية والعلم والثقافة في االهتمام بالعالقات بـين العلـوم البحتـة والتطبيقيـة فـي جميـع 

  ية للصحة.الميادين بما في ذلك العلوم األساس
في حالة الشك بصدد توزيع المسؤولية بين المنظمتين عـن أي نشـاط   -٣  

أو برنـــامج عمـــل يزمـــع القيـــام بـــه، تتشـــاور المنظمـــة التـــي تشـــرع فـــي هـــذا النشـــاط أو 
البرنامج مع المنظمـة األخـرى لتسـوية األمـر باالتفـاق المتبـادل إمـا بإحالتـه إلـى لجنـة 

  عليه في المادة الرابعة أو بوسيلة أخرى.مشتركة مناسبة على النحو المنصوص 
  تبادل التمثيل -المادة الثانية 

يدعى ممثلون لمنظمة الصحة العالميـة لحضـور اجتماعـات المجلـس   -١  
التنفيــذي والمــؤتمر العــام لمنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، ولالشــتراك، 

لتابعـــة لهمـــا، فيمـــا يخـــتص دون تصـــويت، فـــي مـــداوالت هـــذين الجهـــازين واللجـــان ا
  بموضوعات جداول أعمالها التي تهم منظمة الصحة العالمية.

يدعى ممثلـون لمنظمـة األمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة لحضـور   -٢  
اجتماعـــات المجلـــس التنفيـــذي لمنظمـــة الصــــحة العالميـــة وجمعيـــة الصـــحة العالميــــة 

زين واللجــان التابعــة لهمــا فيمــا ولالشــتراك، دون تصــويت، فــي مــداوالت هــذين الجهــا
يخــتص بموضــوعات جــداول أعمالهــا التــي تهــم منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 

  والثقافة.

                                                            
السـجالت الرسـمية لمنظمـة (  ١٩٤٨تموز/ يوليـو  ١٧أقرته جمعية الصحة العالمية األولى في    ١

 ).٣٢٣و ٩٦، الصفحتان ١٣رقم  الصحة العالمية
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توضع ترتيبات مناسبة يتفـق عليهـا بـين المـديرين العـامين للمنظمتـين   -٣  
ـــة ومنظمـــة األمـــم المتحـــدة  ـــين منظمـــة الصـــحة العالمي أو ممثليهمـــا لتبـــادل التمثيـــل ب

يـــة والعلـــم والثقافـــة فـــي االجتماعـــات األخـــرى التـــي تعقـــد تحـــت رعايـــة أي منهمـــا للترب
  والتي تنظر في أمور تهم المنظمة األخرى.

  اقتراح إدراج بنود في جدول األعمال -المادة الثالثة 
بعـــد إجـــراء مـــا يلـــزم مـــن مشـــاورات تمهيديـــة، تـــدرج كـــل مـــن المنظمتـــين فـــي   

ا فــي المــادة الثانيــة أيــة مســائل تقــدمها إليهــا جــداول أعمــال االجتماعــات المشــار إليهــ
  المنظمة األخرى.

  اللجان المشتركة بين منظمة األمم المتحدة -المادة الرابعة 
  للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية 

لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الصحة العالميـة   -١  
مشــتركة أيــة مســألة ذات أهميــة مشــتركة يتبــين أن مــن المرغــوب أن تحــيال إلــى لجنــة 

  فيه إحالتها إلى مثل هذه اللجنة.

 تؤلف هذه اللجان المشتركة من ممثلين تعينهم كل مـن المنظمتـين.  - ٢  
  ويحدد عدد ممثلي كل منظمة باالتفاق بين المنظمتين.

ان تــدعى األمــم المتحــدة لتعيــين ممثــل لحضــور اجتماعــات هــذه اللجــ  -٣  
المشتركة. وللجان المشتركة أن تدعو كذلك وكاالت متخصصة أخرى إليفاد ممثلـين 

  عنها إلى اجتماعاتها إذا اتضح أن ذلك أمر مرغوب فيه.

ترسل تقارير كل من هذه اللجان المشتركة إلى المدير العام لكـل مـن   -٤  
جميـع  المنظمتين لعرضها على األجهزة المختصة في المنظمتين. وترسل نسـخة مـن

هـــذه التقـــارير إلـــى األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة إلبالغهـــا إلـــى المجلـــس االقتصـــادي 
  واالجتماعي للعلم.

  تحدد كل لجنة مشتركة نظام عملها.  -٥  

تتخذ الترتيبات لتـوفير أمانـة مناسـبة ألي لجنـة مشـتركة باالتفـاق بـين   -٦  
  المديرين العامين للمنظمتين أو بين ممثليهما.

  تبادل المعلومات والوثائق -امسة المادة الخ
توافــق األمانــة العامــة لكــل منظمــة علــى أن تــوافي كــل منهمــا األخــرى   -١  

بمعلومــات كاملــة عــن جميــع األنشــطة وبــرامج العمــل المزمــع القيــام بهــا والتــي تكــون 
  ذات أهمية مشتركة.
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مع مراعاة أية ترتيبـات قـد يقتضـيها األمـر للحفـاظ علـى سـرية بعـض   -٢  
، يتم تبادل المعلومات والوثائق علـى أكمـل وجـه وبأسـرع مـا يمكـن بـين منظمـة المواد

  الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

يتشاور المـدير العـام لمنظمـة الصـحة العالميـة والمـدير العـام لمنظمـة   -٣  
نهمـا، بنـاء علـى طلـب أي األمم المتحدة للتربية والعلـم والثقافـة أو، ممثلوهمـا، فيمـا بي

مـــن الطـــرفين، بشـــأن قيـــام أي مـــن المنظمتـــين بتقـــديم أيـــة معلومـــات خاصـــة قـــد تهـــم 
  المنظمة األخرى.

  الترتيبات الخاصة بالموظفين -المادة السادسة 
توافـق منظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة األمـم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة   

إطـــار الترتيبـــات العامـــة للتعـــاون فيمـــا يخـــتص  علـــى أن التـــدابير التـــي تتخـــذانها فـــي
  بشؤون الموظفين، التي ستضعها األمم المتحدة، سوف تتضمن ما يلي:

  تدابير لتجنب التنافس في اختيار موظفيهما؛  (أ)
تدابير لتيسير تبادل الموظفين على أساس مؤقت أو دائـم، حـين يكـون هنـاك   (ب)

ــــذلك، بغيــــة تحقيــــق أكبــــر فائــــدة ممكنــــة مــــ ن خــــدماتهم، مــــع مراعــــاة محــــل ل
  األقدميات وحقوق المعاشات التقاعدية.

  الخدمات اإلحصائية -المادة السابعة 
توافــق منظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم   -١  

والثقافــة علــى العمــل، فــي إطــار الترتيبــات العامــة للتعــاون اإلحصــائي التــي وضــعتها 
حقيــق أكبــر قــدر مــن التعــاون بغــرض االنتفــاع بموظفيهمــا األمــم المتحــدة، مــن أجــل ت

الفنيين بأقصى كفاءة ممكنة فيما تقوم به كل منهما من جمع للمعلومات اإلحصـائية 
وتحليلها ونشرها وتوحيدها وتحسينها وتعميمها. وهمـا تسـلمان بـأن مـن المرغـوب فيـه 

همـــا أن تنتفـــع تجنـــب االزدواج فـــي جمـــع المعلومـــات اإلحصـــائية كلمـــا تيســـر ألي من
بالمعلومـات أو المـواد أو البيانـات الخـام التـي قـد تكـون متـوافرة لـدى األخـرى أو التـي 
تكــون المنظمــة األخــرى مؤهلــة أو مســتعدة بشــكل خــاص لجمعهــا. كمــا تتفقــان علــى 
توحيد جهودهما لتأمين أكبـر قـدر مـن الفائـدة واسـتعمال للمعلومـات اإلحصـائية علـى 

اء الملقــاة علــى عــاتق الحكومــات الوطنيــة والمنظمــات أوســع نطــاق وتخفــيض األعبــ
  األخرى التي تستقي منها هذه المعلومات إلى أدنى حد ممكن.

توافــق منظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم   -٢  
والثقافــة علــى أن تحــيط كـــل منهمــا األخــرى علمــا بنشـــاطها فــي مجــال اإلحصـــاءات 

نهمــا األخــرى فيمــا يخــتص بجميــع المشــروعات اإلحصــائية وعلــى أن تستشــير كــل م
  التي تتناول مسائل ذات أهمية مشتركة.
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  تمويل الخدمات الخاصة -المادة الثامنة 
إذا ترتـــب أو كـــان ســـيترتب علـــى االســـتجابة لطلـــب مســـاعدة تقدمـــه أي مـــن   

ى المنظمتين إلى المنظمة األخرى نفقـات كبيـرة للمنظمـة التـي تسـتجيب للطلـب، تجـر 
  مشاورات لتحديد أعدل طريقة لتحمل هذه النفقات.

  المكاتب اإلقليمية والفرعية -المادة التاسعة 
توافـق منظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة األمـم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة   

علــى أن تبلــغ كــل منهمــا األخــرى بــالخطط الخاصــة بإنشــاء مكاتــب إقليميــة وفرعيــة 
 المكاتب وعلى أن تتشـاورا للـدخول، حيثمـا أمكـن، فـي ترتيبـاتوبتغيير أماكن هذه 

  تعاونية فيما يختص بالمباني والموظفين والخدمات المشتركة.

  تنفيذ االتفاق -المادة العاشرة 
يتخـــذ المـــدير العـــام لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة والمـــدير العـــام لمنظمـــة األمـــم   

لتكميليــة لتنفيــذ هــذا االتفــاق مــا يريانــه المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة مــن الترتيبــات ا
  مالئما من واقع التجربة العملية.

  إبالغ األمم المتحدة والتسجيل بواسطتها -المادة الحادية عشرة 
تبلــغ منظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم   -١  

، وذلــــك طبقــــا والثقافــــة المجلــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي بأحكــــام هــــذا االتفــــاق فــــورا
  لالتفاق المعقود بين كل منهما واألمم المتحدة.

يبلـــغ هـــذا االتفـــاق، عنـــد دخولـــه فـــي حيـــز التنفيـــذ، إلـــى األمـــين العـــام   -٢  
مــن النظـام الــداخلي  ١٠لألمـم المتحـدة إليداعــه وتسـجيله طبقــا لمـا تقضـي بــه المـادة 

جمعيـة العامـة لألمـم مـن ميثـاق األمـم المتحـدة الـذي أقرتـه ال ١٠٢وذلك تنفيذا للمادة 
  .١٩٤٦كانون األول/ ديسمبر  ١٤المتحدة في 

  التعديل وٕاعادة النظر -المادة الثانية عشرة 
يجــوز تعــديل هــذا االتفــاق بموافقــة كــل مــن منظمــة الصــحة العالميــة   -١  

ومنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة ويعــاد النظــر فيــه علــى أي حــال فــي 
  ث سنوات من دخوله في حيز التنفيذ.موعد ال يتجاوز ثال

إذا لــــم يمكــــن التوصــــل إلــــى اتفــــاق بشــــأن التعــــديل، يجــــوز ألي مــــن   -٢  
كــانون األول/ ديســمبر مــن أي عــام بإخطــار يرســله  ٣١الطــرفين إنهــاء االتفــاق فــي 

  أيلول/ سبتمبر من نفس العام. ٣٠إلى الطرف اآلخر في تاريخ ال يتجاوز 
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  فاذالن -المادة الثالثة عشرة 
متــى وافــق عليــه كــل مــن جمعيــة الصــحة العالميــة  اً يصــبح هــذا االتفــاق نافــذ  

  والمجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  اتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية
   ١ومنظمة الصحة العالمية

  
  التعاون والتشاور -المادة األولى 

توافــق الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ومنظمــة الصــحة العالميــة، رغبــة   -١  
  بصــورة  منهمــالكــل   المحــددة فــي الوثــائق الدســتورية  منهمـا فــي تيســير بلــوغ األهــداف

العام الذي وضعه ميثـاق األمـم المتحـدة، علـى أن تعمـال معـا فـي فعالة في اإلطار 
فيمـــا بينهمـــا بصـــفة منتظمـــة فيمـــا يتعلـــق بالمســـائل ذات  تعـــاون وثيـــق وأن تتشـــاورا

  األهمية المشتركة.

تقـــر منظمـــة الصـــحة العالميـــة بوجـــه خـــاص، وفقـــا لدســـتورها وللنظـــام   -٢  
ولية للطاقة الذرية والتفاقهـا مـع األمـم المتحـدة والرسـائل المتبادلـة األساسي للوكالة الد

بخصوصــــه، ومــــع مراعــــاة المســــؤوليات التنســــيقية للمنظمتــــين، بــــأن الوكالــــة الدوليــــة 
للطاقــة الذريــة هــي صــاحبة المســؤولية األولــى فــي تشــجيع ومســاعدة وتنســيق بحــوث 

مالها لألغـراض السـلمية فـي الطاقة الذرية، وتنميتهـا وتطبيقهـا العملـي مـن أجـل اسـتع
جميـــع أنحــــاء العـــالم، بــــدون المســـاس بحــــق منظمـــة الصــــحة العالميـــة فــــي االهتمــــام 
بتشـــجيع وتنميـــة ومســـاعدة وتنســـيق العمـــل الصـــحي الـــدولي، بمـــا فـــي ذلـــك البحـــوث، 

  بجميع جوانبها.

كلمــا اعتزمــت إحــدى المنظمتــين الشــروع فــي برنــامج أو نشــاط يتعلــق   -٣  
، يتشـــاور اً كبيـــر  اً يحتمـــل أن تهـــتم بـــه المنظمـــة األخـــرى اهتمامـــبموضـــوع تهـــتم بـــه أو 

  الطرف األول مع الطرف الثاني لتنظيم األمر باالتفاق المتبادل.

  تبادل التمثيل -المادة الثانية 
ــــون لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة لحضــــور المــــؤتمر العــــام   -١   يــــدعى ممثل

فــي مــداوالت هــذا الجهــاز  الذريــة ولالشــتراك، دون تصــويت،للوكالــة الدوليــة للطاقــة 
يخـتص بموضـوعات جـداول أعمالهـا التـي تهـم منظمـة  ) فيمامثالً وفروعه (كاللجان 
  الصحة العالمية.

يــــدعى ممثلــــون للوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة لحضــــور اجتماعــــات   -٢  
جمعية الصحة العالمية ولالشتراك، دون تصويت، في مداوالت هـذا الجهـاز وفروعـه 

                                                            
فــــي القــــرار  ١٩٥٩أيــــار/ مــــايو  ٢٨عشــــرة فــــي   الثانيــــة  الصحـــــة العالميــــــة  اعتمدتـــــه جمعيـــــة   ١
 .٤٠-١٢ع  ص  ج
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) فيمــا يخــتص بموضــوعات جــداول أعمالهــا التــي تهــم الوكالــة الدوليــة مــثالً (كاللجــان 
  للطاقة الذرية.

ــــدعى ممثلــــون لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة، حســــبما يكــــون مالئمــــ  -٣   ، اً ي
لحضـور اجتماعــات مجلــس محــافظي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ولالشــتراك، دون 

يمـــا يخـــتص بموضـــوعات تصـــويت، فـــي مـــداوالت هـــذا الجهـــاز واللجـــان التابعـــة لـــه ف
  جداول أعمالها التي تهم منظمة الصحة العالمية.

 اً يـــدعى ممثلـــون للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة حســـبما يكـــون مالئمـــ  -٤  
لحضـــور اجتماعـــات المجلـــس التنفيـــذي لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة ولالشـــتراك، دون 

وضـــوعات تصـــويت، فـــي مـــداوالت هـــذا الجهـــاز واللجـــان التابعـــة لـــه فيمـــا يخـــتص بم
  جداول أعمالها التي تهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

توضــع ترتيبــات مناســبة يتفــق عليهــا بــين حــين وآخــر لتبــادل التمثيــل   -٥  
بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمـة الصـحة العالميـة فـي االجتماعـات األخـرى 

  نظمة األخرى.التي تعقد تحت رعاية أي منهما والتي تنظر في أمور تهم الم

  تبادل المعلومات والوثائق -المادة الثالثة 
تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذريـة ومنظمـة الصـحة العالميـة بأنهمـا   - ١  

قد تريان من الضروري تطبيق بعض القيود لحماية بعض المعلومات السـرية التـي 
 هـم منـه إلـزامتقدم إليهما. وهما توافقان لذلك على أنـه لـيس فـي هـذا االتفـاق مـا يف

أي منهمــا بتقــديم معلومــات يــرى الطــرف الــذي يجوزهــا أن تقــديمها يشــكل إخــالًال 
بثقــة أيــة دولــة عضــو مــن أعضــائه أو أي شــخص اســتقيت منــه هــذه المعلومــات، 

  يسيء إلى حسن سير أعماله. أو

مع مراعاة أية ترتيبـات قـد يقتضـيها األمـر للحفـاظ علـى سـرية بعـض   -٢  
انـة العامـة لكـل مـن الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة ومنظمـة الصـحة المواد تتبـادل األم

العالمية معلومـات كاملـة عـن جميـع األنشـطة وبـرامج العمـل المزمـع القيـام بهـا والتـي 
  تكون ذات أهمية للطرفين.

يتخــذ المــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة والمــدير العــام للوكالــة   - ٣  
علـــى طلـــب أي مـــن الطـــرفين، التـــدابير  ءً ممثلوهمـــا، بنـــاالدوليـــة للطاقـــة الذريـــة أو 

الالزمــة للتشــاور بشــأن قيــام أي مــن الطــرفين بتقــديم أيــة معلومــات خاصــة قــد تهــم 
  الطرف اآلخر.
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  اقتراح إدراج بنود في جدول األعمال -المادة الرابعة 
بعد إجراء ما يلزم من مشاورات تمهيدية، تدرج منظمة الصحة العالمية في   

جدول األعمال المؤقت لجمعيتهـا أو لمجلسـها التنفيـذي البنـود التـي تقترحهـا عليهـا 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة. وبالمثـــل تـــدرج الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة فـــي 
جــدول األعمــال المؤقــت لمؤتمرهــا العــام أو لمجلــس محافظيهــا البنــود التــي تقترحهــا 

مســائل التــي يقــدمها أحــد الطــرفين إلــى الطــرف بال منظمــة الصــحة العالميــة. وترفــق
  اآلخر لبحثها مذكرة تفسيرية.

  التعاون بين األمانتين العامتين -المادة الخامسة 
تقــيم األمانــة العامــة لكــل مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ومنظمــة الصــحة   
ان العامـان عالقة عمل وثيقة بينهما وفقا للترتيبات التي يتفق عليها المـدير العالمية 

للمنظمتــين بــين حــين وآخــر. ويجــوز بصــورة خاصــة أن تنشــأ لجــان مشــتركة عنــد 
  ذات األهمية الكبيرة لكال الطرفين. االقتضاء لدراسة المسائل

  التعاون الفني واإلداري -المادة السادسة 
توافق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية علـى أن   -١  

مــا مــع األخــرى مــن حــين آلخــر بشــأن اســتخدام المــوظفين والمــوارد تتشــاور كــل منه
على أفضل وجه وبشـأن أنسـب الطـرق لتجنـب إنشـاء وٕادارة مرافـق وخـدمات متنافسـة 

  أو تقوم بنفس األعمال.

توافق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية علـى أن   -٢  
ت العامـــة للتعـــاون فيمـــا يخـــتص بشـــؤون التـــدابير التـــي تتخـــذانها فـــي إطـــار الترتيبـــا

  الموظفين التي وضعتها األمم المتحدة، سوف تتضمن ما يلي:

  تدابير لتجنب التنافس في اختيار موظفيهما؛  (أ)

تــدابير لتيســير تبــادل المــوظفين علــى أســاس مؤقــت أو دائــم، حــين   (ب)
يكون هناك محـل لـذلك، بغيـة تحقيـق أكبـر فائـدة ممكنـة مـن خـدماتهم، مـع 

وحقــوق المعاشــات التقاعديـة وغيرهــا مــن حقــوق المــوظفين  راعـاة األقــدمياتم
  المعنيين.

  الخدمات اإلحصائية -المادة السابعة 
نظـــرا إلـــى أن مـــن المرغـــوب فيـــه تحقيـــق أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن التعـــاون فـــي   

مجال اإلحصاء وتخفيض األعباء الملقاة على عاتق الحكومات الوطنيـة والمنظمـات 
قد تستقى منها المعلومات، إلى أدنى حد ممكـن، تتعهـد الوكالـة الدوليـة األخرى التي 
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ــــات العامــــة للتعــــاون  ــــة، مــــع مراعــــاة الترتيب ــــة ومنظمــــة الصــــحة العالمي ــــة الذري للطاق
اإلحصائي التي وضـعتها األمـم المتحـدة لتفـادي االزدواج غيـر المرغـوب بينهمـا فيمـا 

عـا بشـأن اسـتعمال المعلومـات يتعلق بجمع وتصنيف ونشر اإلحصاءات، بالتشـاور م
مجـــال اإلحصـــاءات وبشـــأن والمـــوارد والمـــوظفين الفنيـــين بأقصـــى كفـــاءة ممكنـــة فـــي 
  أهمية مشتركة. جميع المشروعات اإلحصائية التي تتناول مسائل ذات

  تمويل الخدمات الخاصة -المادة الثامنة 
إذا ترتــــب أو كــــان ســــيترتب علــــى االســــتجابة لطلــــب مســــاعدة تقدمــــه إحــــدى   

المنظمتين إلى المنظمة األخرى نفقـات كبيـرة للمنظمـة التـي تسـتجيب للطلـب، تجـرى 
  مشاورات لتحديد أعدل طريقة لتحمل هذه النفقات.

  المكاتب اإلقليمية والفرعية -المادة التاسعة 
توافق منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية علـى أن تتشـاورا   

فــــي ترتيبــــات تعاونيــــة بشــــأن اســــتعمال أي مــــن المنظمتــــين للــــدخول، حيثمــــا أمكــــن، 
للمبــــاني ولخــــدمات التزويــــد بــــالموظفين والخــــدمات المشــــتركة للمكاتــــب اإلقليميــــة أو 

  الفرعية التي تكون المنظمة األخرى قد أنشأتها أو قد تنشؤها فيما بعد.

  تنفيذ االتفاق -المادة العاشرة 
الذريـة وللمـدير العـام لمنظمـة الصـحة للمدير العام للوكالـة الدوليـة للطاقـة   

 مــن واقــع اً العالميــة أن يتخــذا مــن الترتيبــات لتنفيــذ هــذا االتفــاق مــا يريانــه مالئمــ
  للمنظمتين. التجربة العملية

  إبالغ األمم المتحدة واإليداع والتسجيل -المادة الحادية عشرة 
ــتب  -١   العالميــة، األمــم غ الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ومنظمــة الصــحة ًل

لالتفـاق المعقـود بـين كـل منهمـا واألمـم  اً المتحدة بأحكام هذا االتفاق فـورا، وذلـك طبقـ
  المتحدة.

هـــذا االتفـــاق، عنـــد دخولـــه فـــي حيـــز التنفيـــذ، إلـــى األمـــين العـــام  يبّلـــغ  -٢  
  للنظام الداخلي الحالي لألمم المتحدة. اً لألمم المتحدة إليداعه وتسجيله طبق
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  التعديل واإلنهاء -ثانية عشرة المادة ال
يجــوز تعــديل هــذا االتفــاق بموافقــة كــل مــن منظمــة الصــحة العالميــة   -١  

  على طلب أي من الطرفين. ءً والوكالة الدولية للطاقة الذرية بنا

إذا لــــم يمكــــن التوصــــل إلــــى اتفــــاق بشــــأن التعــــديل، يجــــوز ألي مــــن   -٢  
ديســمبر مــن أي عــام بإخطــار يرســله كــانون األول/  ٣١الطــرفين إنهــاء االتفــاق فــي 

  حزيران/ يونيو من نفس العام. ٣٠إلى الطرف اآلخر في تاريخ ال يتجاوز 

  النفاذ -المادة الثالثة عشرة 
متـــى وافـــق عليـــه كـــل مـــن المـــؤتمر العـــام للوكالـــة  اً يصـــبح هـــذا االتفـــاق نافـــذ  

  الدولية للطاقة الذرية وجمعية الصحة العالمية.
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  الزراعيةاتفاق بين الصندوق الدولي للتنمية 
   ١ومنظمة الصحة العالمية

  
حيـــث إن منظمـــة الصــــحة العالميـــة (المشــــار إليهـــا فيمـــا بعــــد بــــ "المنظمــــة")   

والصندوق الدولي للتنمية الزراعيـة (المشـار إليـه فيمـا بعـد بــ"الصندوق") لهمـا اهتمـام 
مشـــترك برفاهـــة وصـــحة الشـــعوب فـــي البلـــدان األعضـــاء بهمـــا، وخاصـــة فـــي البلـــدان 

  النامية،األعضاء 

من المنظمتين ترغب في التعاون مع األخرى من أجل تحقيـق  كالً وحيث إن   
  أهدافهما المشتركة،

(ب) مــن دســتور المنظمــة تــنص، فــي جملــة أمــور، علــى ٢وحيــث إن المــادة   
أنها تقيم تعاونا فعاال مع األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة، وتعمـل علـى الحفـاظ 

  على هذا التعاون،

، مــن االتفــاق الخــاص بإنشــاء الصــندوق تــنص ٢، القســم ٨ن المــادة وحيــث إ  
  مع منظمات منظومة األمم المتحدة، اً وثيق اً على أنه يقيم تعاون

  فقد اتفق كل من المنظمة والصندوق على ما يلي:  

  اختصاص الطرفين -المادة األولى 
اح تعتـــرف المنظمـــة بالـــدور الخـــاص للصـــندوق فـــي تعبئـــة مـــوارد إضـــافية تتـــ  ١-١

بشروط تسهيلية للتنمية الزراعية في البلدان النامية مـن أعضـائه علـى أن يوجـه ذلـك 
إلدخــال وتوسـيع وتحسـين نظــم  اً إلـى المشـروعات والبــرامج المصـممة خصيصـ اً أساسـ

إنتـــاج األغذيـــة ولتـــدعيم السياســـات والمؤسســـات ذات الصـــلة داخـــل إطـــار األولويـــات 
االعتبــار: الحاجــة إلــى زيــادة إنتــاج األغذيــة واالســتراتيجيات الوطنيــة، مــع األخــذ فــي 

أفقــر البلــدان التـي تعــاني مــن نقـص األغذيــة وٕامكانيــة زيـادة إنتــاج األغذيــة فــي فـي 
البلدان النامية األخرى؛ وأهمية تحسين المستوى الغذائي ألفقر السكان فـي البلـدان 

  المعيشية. النامية وأحوالهم

مـــة فـــي العمـــل الصـــحي الـــدولي، ويعتـــرف الصـــندوق بالـــدور الخـــاص للمنظ  ٢-١
وبصــفة خاصــة فــي ميــادين مثــل صــحة الســكان الــريفيين وتحســين التغذيــة ومكافحــة 

  األمراض السارية.

                                                            
فــــي القـــــرار  ١٩٨٠أيــــار/ مـــــايو  ٢٣اعتمدتــــه جمعيــــة الصحـــــة العالميـــــة الثالثــــة والثالثـــــون فــــي    ١
 .٢١-٣٣ع  ص  ج
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  التشاور والتعاون -المادة الثانية 
بصــــفة  اً تتفـــق المنظمــــة والصــــندوق علــــى أن يحــــيط كـــل منهمــــا اآلخــــر علمــــ  ١-٢

التنميــة الزراعيــة، وخاصــة عــن أنشــطته ذات االهتمــام المتبــادل فــي مجــال منتظمــة 
  ذات العضوية المشتركة في كل منهما. في البلدان النامية

تعمــل المنظمــة علــى أن تســترعي انتبــاه الصــندوق إلــى البــرامج والمشــروعات   ٢-٢
التــي يبــدو أنهــا مناســبة للحصــول علــى مســاعدة الصــندوق، كمــا ســيعمل الصـــندوق 

الءمــة هــذه البــرامج والمشــروعات بشــأن م اً بقــدر اإلمكــان علــى إحاطــة المنظمــة علمــ
  للحصول على مساعدة الصندوق.

  لسياسات ولوائح المنظمتين. اً يتم تنفيذ أي نشاط يتعاون فيه الطرفان طبق  ٣-٢

  مجاالت التعاون -المادة الثالثة 
دون اإلخالل بالتعاون في ميادين أخرى يتفق الطرفان على اعتبار األنشـطة   ١-٣

  للتعاون المشترك:التالية كميادين محتملة 

البــــرامج والمشــــروعات المصــــممة لزيــــادة إنتــــاج األغذيــــة علــــى أن يكــــون    ١-١-٣
  تحسين الحالة الغذائية مكونا أساسيا فيها، وخاصة بين السكان الريفيين؛

تعزيــــز اإلجــــراءات واالحتياطــــات الصــــحية البيئيــــة المالئمــــة كجــــزء مــــن    ٢-١-٣
ك تـوقي ومكافحـة األمـراض التـي ينقلهـا المـاء مشروعات التنمية الزراعية، بما في ذل

وغيرهــا مــن األمــراض الســارية التــي قــد تســهل انتشــارها مشــروعات الــري وغيرهــا مــن 
  مشروعات التنمية الزراعية؛

ـــة التـــي تتضـــمن تحســـين األحـــوال الصـــحية وتـــوفير    ٣-١-٣ ـــة الريفي ـــرامج التنمي ب
  المياه العامة كعناصر أساسية.

  التعاون طرق -المادة الرابعة 
مــع مراعــاة الترتيبــات الضــرورية لحمايــة ســرية أيــة معلومــات أو وثــائق، يقــوم   ١-٤

كــل مــن المنظمــة والصــندوق بتزويــد الطــرف اآلخــر بالبيانــات والوثــائق والمعلومــات 
  الالزمة لتنفيذ أي نشاط بمقتضى هذا االتفاق.

أنـه مرغـوب  يتبادل الطرفان تقديم المساعدة، إلى المدى الـذي يتفقـان علـى  ٢- ٤
  في الميادين ذات االهتمام المشترك. فيه،

، إلــــى المنظمــــة أن تســــاعده فــــي اً يطلــــب الصــــندوق، حيثمــــا رأى ذلــــك مالئمــــ  ٣-٤
المهـــام المتعلقـــة بأنشـــطته التنفيذيـــة، بغـــرض ضـــمان وتســـهيل التعـــاون بـــين الطـــرفين 
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 حســـبما يكـــون مالئمـــا فـــي تخطـــيط وتنفيـــذ وتقيـــيم مراحـــل المشـــروعات ذات األهميـــة
  المشتركة لدى الطرفين.

يــتم التعــاون التــام بــين المنظمــة والصــندوق بمقتضــى القواعــد والشــروط التــي   ٤-٤
يرتضيها كل منهما. وسوف يفيد الصندوق، في القيام بوظائفه، من خدمات وخبـرات 

  .اً المنظمة، حيثما يرى ذلك مالئم

  الترتيبات اإلدارية -المادة الخامسة 
والصـــندوق علـــى وضـــع الترتيبـــات التـــي يريانهـــا ضـــرورية تتعـــاون المنظمـــة   ١-٥

إلقامــة اتصــاالت فعالــة علــى المســتوى الفنــي والتنســيقي، بمــا فــي ذلــك مــا يلــزم مــن 
  زيارات الموظفين إلى المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية لكل منهما.

  تبادل التمثيل -المادة السادسة 
رات جمعيــة الصــحة العالميــة، تــدعو المنظمــة الصــندوق إلــى أن يمثــل فــي دو   ١-٦

وغيرهــا مــن االجتماعــات التــي تعقــد تحــت إشــراف المنظمــة والتــي تكــون ذات أهميــة 
للصـــندوق، وٕالـــى أن يشـــارك دون حـــق التصـــويت فـــي مـــداوالتها بشـــأن بنـــود جـــداول 

  أعمالها التي يهتم بها الصندوق.

وغيرهـا يدعو الصندوق المنظمة إلى أن تمثل في اجتماعـات مجلـس إدارتـه،   ٢-٦
من االجتماعات التي تعقد تحـت إشـراف الصـندوق والتـي ال تقتصـر علـى األعضـاء 
ـــة للمنظمـــة، وٕالـــى أن تشـــارك دون حـــق التصـــويت فـــي  ـــانونيين وتكـــون ذات أهمي الق

  مداوالتها بشأن بنود جداول أعمالها التي تهتم بها المنظمة.

  الترتيبات المالية -المادة السابعة 
المنظمــــة جميــــع النفقــــات المباشــــرة للمــــوظفين وأيــــة  يســــدد الصــــندوق إلــــى  ١- ٧

نفقـــات إضـــافية غيـــر مباشـــرة، مثـــل الســـفر وبـــدل الســـفر اليـــومي، للخـــدمات التـــي 
ــ ءً تؤديهــا المنظمــة بنــا للترتيبــات الماليــة  اً علــى طلــب محــدد مــن الصــندوق، وطبق

  عليها بين الطرفين. التي يتفق

  أحكام ختامية -المادة الثامنة 
عـن  اً التفاق من تاريخ توقيعه من قبـل الممثلـين المفوضـين رسـمييسري هذا ا  ١-٨

  المنظمة والصندوق.

ــ  ٢-٨ لإلجــراءات الدســتورية لكــل  اً يجــوز تعــديل هــذا االتفــاق بموافقــة الطــرفين طبق
  منهما.
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يجوز إنهاء هذا االتفاق بموافقة الطرفين، كما يجوز أن يخطر أحـد الطـرفين   ٣-٨
مدتـــه ســـتة شـــهور إلـــى الطـــرف اآلخـــر. وبـــدون التقيـــد بإلغائـــه بتقـــديم إشـــعار كتـــابي 

بانقضــاء اإلشــعار باإلنهــاء، يوافــق الطرفــان علــى أن تظــل أحكــام هــذا االتفــاق نافــذة 
  لهذا االتفاق. اً المفعول إلى الحد الالزم الستكمال أي نشاط بوشر وفق

ة يجوز للمدير العام للمنظمـة ورئـيس الصـندوق أن يتخـذا أيـة ترتيبـات تكميليـ  ٤-٨
داخل نطاق هذا االتفاق قد تكون مرغوبة على ضوء الخبـرة التنفيذيـة للمنظمتـين مـن 

  أجل تنفيذ هذا االتفاق.

رئــيس الصــندوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة والمــدير العــام  وّقــعإثباتــًا لمــا تقــدم   
لمنظمــة الصــحة العالميــة هــذا االتفــاق مــن نســختين، بــاللغتين الفرنســية واإلنكليزيــة، 

  النصان متساويان في الحجية. ويعتبر

  

  منظمة الصحة العالمية               الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  الدكتور هافدان ماهلر                 عبد المحسن م. السديري    
  المدير العام                 الرئيس           

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  اتفاق بين منظمة الصحة العالمية
   ١ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

  
  التعاون والتشاور -  ١المادة 

تتفــــق منظمــــة الصــــحة العالميــــة (المشــــار إليهــــا فيمــــا يلــــي باســــم "المنظمــــة")   
ومنظمة األمم المتحدة للتنميـة الصـناعية (المشـار إليهـا فيمـا يلـي باسـم "اليونيـدو") 

البلوغ الفعال لألهداف المحددة فـي الصـكوك المنشـئة لكـل منهمـا،  من أجل تيسير
وذلــك فــي نطــاق اإلطــار الــذي وضــعه ميثــاق األمــم المتحــدة وصــكوك إنشــاء كــل 
 منهمــا علــى أن تعمــل كــل منهمــا بالتعــاون الوثيــق مــع األخــرى وتتشــاور كــل منهمــا

  مع األخرى بانتظام بشأن المسائل ذات االهتمام المشترك.

  التمثيل المتبادل -  ٢المادة 
يــــدعى ممثلــــو المنظمــــة إلــــى حضــــور دورات المــــؤتمر العــــام ودورات   -١  

مجلــس التنميــة الصــناعية لليونيــدو، وٕالــى االشــتراك دون حــق التصــويت فــي مــداوالت 
  هذه األجهزة بشأن المسائل ذات األهمية الخاصة للمنظمة.

ذي للمنظمـة يدعى ممثلو اليونيـدو إلـى حضـور دورات المجلـس التنفيـ  -٢  
ودورات جمعيــة الصــحة العالميــة، وٕالــى االشــتراك دون حــق التصــويت فــي مــداوالت 

  هذه األجهزة بشأن المسائل ذات األهمية الخاصة لليونيدو.

  اقتراح بنود لجداول األعمال -  ٣المادة 
علـــى طلـــب المنظمـــة األخـــرى، وبعـــد إجـــراء  ءً تقـــوم أي مـــن المنظمتـــين، بنـــا  

شــاورات تمهيديــة، بــإدراج أي مســألة تكــون قــد أحالتهــا إليهــا يقتضــيه األمــر مــن م مــا
 ١المنظمــة األخــرى فــي جــداول األعمــال المؤقتــة للــدورات المشــار إليهــا فــي الفقــرتين 

  .٢من المادة  ٢و

  تبادل المعلومات والوثائق -  ٤المادة 
مــع مراعــاة مــا قــد يلــزم مــن ترتيبــات لحمايــة المــواد الســرية، تتبــادل المنظمــة   

نيدو المعلومات والوثائق على أتم وأعجل نحو. وتغطي هذه المعلومـات المقدمـة واليو 

                                                            
ـــــي    ١ ـــــة واألربعـــــون فـ ـــــة الثاني ـــــة الصحـــــة العالمي ـــــه جمعي ــــرار  ١٩٨٩أيــــار/ مــــايو  ١٩أقرت فــــي الق
 .٢١-٤٢ع  ص  ج
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بشــكل خــاص كــل األنشــطة المتوقعــة وكــل بــرامج العمــل التــي قــد تكــون ذات أهميــة 
  للطرف اآلخر.

  التعاون بين األمانتين -  ٥المادة 
ـــ    اً تقـــيم أمانـــة المنظمـــة وأمانـــة اليونيـــدو فيمـــا بينهمـــا عالقـــة عمـــل وثيقـــة طبق

لترتيبــات التــي قــد يتفــق عليهــا، مــن حــين إلــى آخــر، المــدير العــام للمنظمــة والمــدير ل
  العام لليونيدو.

  اللجان المشتركة بين المنظمة واليونيدو -  ٦المادة 
يجوز للمنظمة واليونيدو أن تحيال إلـى لجنـة مشـتركة أي مسـألة ذات   -١  

  .أهمية مشتركة يبدو استصواب إحالتها إلى مثل هذه اللجنة

تتألف أية لجنة مشتركة كهذه من ممثلين تعينهم كل من المنظمتـين،   -٢  
  ويقرر عدد الممثلين الذين تعينهم كل منهما باالتفاق فيما بينهما.

  الخدمات اإلحصائية -  ٧المادة 
بعملهــا فــي  اً تتفــق المنظمــة واليونيــدو علــى أن تحــيط كــل منهمــا األخــرى علمــ  

مجال اإلحصاءات، وعلـى أن تتشـاور كـل منهمـا مـع األخـرى بشـأن جميـع المشـاريع 
  اإلحصائية التي تتناول مسائل ذات أهمية مشتركة.

  الترتيبات المتعلقة بالموظفين -  ٨المادة 
تتفـــق المنظمـــة واليونيــــدو علـــى التعــــاون مـــن أجـــل تســــهيل تبـــادل المــــوظفين   

فعال ألنشطة كل منهما. ويكون هذا التعاون وفقـا لالتفـاق وتعزيز الكفاءة والتنسيق ال
المشــــترك بــــين المنظمــــات بشــــأن نقــــل المــــوظفين أو انتــــدابهم أو إعــــارتهم فيمــــا بــــين 

  المنظمات التي تطبق نظام األمم المتحدة الموحد للمرتبات والبدالت.

  تمويل الخدمات الخاصة -  ٩المادة 
لـــب مســـاعدة مقـــدم مـــن المنظمـــة إذا كانـــت اســـتجابة أي مـــن المنظمتـــين لط  

األخــرى تقتضــي نفقــات كبيــرة مــن المنظمــة المســتجيبة للطلــب، يجــري التشــاور مــن 
  للوفاء بهذه النفقات. اً أجل تحديد الطريقة األكثر إنصاف

  تنفيذ االتفاق - ١٠المادة 
يجـــوز للمـــدير العـــام للمنظمـــة وللمـــدير العـــام لليونيـــدو أن يتخـــذا أيـــة ترتيبـــات   
  االتفاق قد تكون مستصوبة في ضوء الخبرة التشغيلية للمنظمتين. لتنفيذ هذا
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  إبالغ األمم المتحدة والحفظ والتسجيل - ١١المادة 
التفاق كل منهما مع األمم المتحدة،  اً تبادر المنظمة واليونيدو، طبق  - ١  
  بنصوص هذا االتفاق. اً األمم المتحدة فور  بإعالم

، يبلّـغ إلـى األمـين ١٣ألحكـام المـادة  اً عند بدء نفـاذ هـذا االتفـاق طبقـ  -٢  
  العام لألمم المتحدة لحفظه وتسجيله.

  التنقيح واإلنهاء - ١٢المادة 
  يخضع هذا االتفاق للتنقيح باالتفاق بين اليونيدو والمنظمة.  -١  

كـــانون األول/  ٣١يجـــوز ألي مـــن الطـــرفين إنهـــاء هـــذا االتفـــاق فـــي   -٢  
حزيــران/  ٣٠بي يقــدم فــي تــاريخ ال يتجــاوز ديســمبر مــن أي عــام بموجــب إشــعار كتــا

  يونيو من العام نفسه.

  بدء النفاذ - ١٣المادة 
يبــدأ نفــاذ هــذا االتفــاق لــدى إقــراره مــن قبــل مجلــس التنميــة الصــناعية لليونيــدو   

وجمعيــة الصــحة العالميــة للمنظمــة وتوقيعــه مــن قبــل المــدير العــام لليونيــدو والمــدير 
  العام للمنظمة.

____________________  
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  اتفاق بين منظمة الصحة العالمية
  ١واالتحاد البريدي العالمي

  
  الديباجة

"المنظمــــة") إن منظمـــة الصــــحة العالميــــة (المشــــار إليهـــا فيمــــا يلــــي بكلمــــة 
  واالتحاد البريدي العالمي (المشار إليه فيما يلي بكلمة "االتحاد")،

  إذ يرغبان في تنسيق جهودهما في إطار المهام المسندة إليهما،

وٕاذ يقـــران بـــأن المنظمـــة هـــي الوكالـــة المتخصصـــة التابعـــة لألمـــم المتحـــدة 
ــــوفير المعلومــــات وٕاســــداء المشــــورة والمســــاع ــــولى مســــؤولية ت دة فــــي مجــــال والتــــي تت

الصحة؛ وتعزيز التعاون فيما بين الهيئات العلميـة والمجموعـات المهنيـة التـي تسـاهم 
بالعمــــل علــــى الوقايــــة مــــن انتشــــار  اً فــــي الــــدفع بالصــــحة إلــــى األمــــام؛ والســــير قــــدم
  األمراض والتصدي له على الصعيد الدولي،

حــــدة وٕاذ يقــــران بــــأن االتحــــاد هــــو الوكالــــة المتخصصــــة التابعــــة لألمــــم المت
والمعنيـــة بتنظـــيم الخـــدمات البريديـــة وتحســـينها وفـــي العمـــل، فـــي هـــذا المجـــال، علـــى 

  تعزيز نقل البريد على نحو مأمون،

وٕاذ يقــــران بالرغبــــة فــــي أن يتعــــاون االتحــــاد، فــــي مجــــال اختصاصــــه، مــــع 
  المنظمة في النهوض بعدة أمور منها ما يلي:

  مأمونية نقل المواد المسببة للعدوى؛  (أ)
  نية نقل العينات التشخيصية؛مأمو   (ب)
  إقامة نظم للتعبئة والتغليف أكثر مأمونية بأدنى تكلفة؛  (ج)
  تبسيط عملية التوسيم للمساعدة على احترام المعايير المحددة؛  (د)

وضع األسس للبرامج التدريبية وحمـالت التوعيـة إلدخـال توصـيات   )ه(
  في جميع البلدان،

  

                                                            
، فــــي القــــرار ١٩٩٩أيــــار/ مــــايو  ٢٤أقرتــــه جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الثانيــــة والخمســــون، فــــي    ١
  .٦-٥٢ع  ص  ج
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  يوافقان على ما يلي:
  التشاور -األولى المادة 

يتشـــاور كـــل مـــن المنظمـــة واالتحـــاد، حســـب الحاجـــة، حـــول اإلجـــراءات التـــي   -١
يتعـــين اتباعهـــا والمســـائل ذات االهتمـــام المشـــترك بهـــدف تحقيـــق غاياتهمـــا وتنســـيق 

  األنشطة التي يضطلع بها كل منهما.

يتبادل كل من المنظمة واالتحاد المعلومـات حـول التطـورات التـي تحـدث فـي   -٢
ي مــــن مجاالتهمــــا ومشــــاريعهما ذات االهتمــــام المشــــترك ويأخــــذان فــــي االعتبــــار، أ

  مالحظات كل منهما حول هذه األنشطة بغية تعزيز الفعالية في التنسيق.

يتم الترتيـب للمشـاورات، علـى النحـو المناسـب، علـى المسـتوى المطلـوب بـين   -٣
التــي ينبغــي انتهاجهــا  ممثلــي االتحــاد والمنظمــة لالتفــاق حــول الســبل األكثــر فعاليــة

لتنظــيم أنشــطة معينــة واســتعمال مواردهمــا علــى أكمــل وجــه وفقــا الختصاصــات كــل 
  منهما.

  تبادل المعلومات -المادة الثانية 
يعمـــل كـــل مـــن المنظمـــة واالتحـــاد علـــى تظـــافر جهودهمـــا مـــن أجـــل تحقيـــق   -١

ة للعــدوى أفضـل اسـتعمال لجميـع المعلومـات المتاحـة ذات الصـلة بنقـل المـواد المسـبب
  بواسطة الخدمات البريدية.

  تبادل التمثيل -المادة الثالثة 
يمكــن اتخــاذ ترتيبــات مالئمــة لضــمان تمثيــل أعضــاء المنظمــة واالتحــاد فــي   -١

االجتماعات التي تعقد برعاية المؤسسة الشريكة والتي تنظر في المسائل التـي يكـون 
  لدى الطرف اآلخر اهتمام بها أو اختصاص تقني فيها.

ـــابع لالتحـــاد والمـــدير العـــام   -٢ ـــدولي الت يعـــّين كـــل مـــن المـــدير العـــام للمكتـــب ال
  للمنظمة مسؤوال لالتصال يعمل على ضمان تنفيذ أحكام هذا االتفاق.

  التعاون التقني -المادة الرابعة 
يستعين كل من المنظمة واالتحـاد بـالخبرات التـي يكتسـبها كـل واحـد منهمـا   - ١

علــى أكمــل وجــه عنــدما يكــون ذلــك فــي مصــلحة األنشــطة لتحقيـق نتــائج أنشــطتهما 
  كل منهما. التي يضطلع بها

يســعى االتحـــاد، مـــن خـــالل هيئاتـــه وفريــق العمـــل التـــابع لـــه والمعنـــي بـــاألمن   -٢
البريــــدي، إلــــى اســــترعاء انتبــــاه اإلدارات البريديــــة الوطنيــــة إلــــى الحاجــــة إلــــى تطبيــــق 

  المسببة للعدوى.التدابير الكفيلة بضمان مأمونية نقل المواد 
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على اتفاق متبـادل، مـن أجـل  ءً يضم كل من االتحاد والمنظمة جهودهما، بنا  -٣
وضــع وتنفيــذ بــرامج ومشــاريع وأنشــطة تتعلــق علــى الخصــوص بمأمونيــة نقــل المــواد 

  المسببة للعدوى بواسطة البريد.

 االتفـــاق، لموافقـــة  بهـــذا عمـــالً إنجازهـــا،   المشـــتركة المزمـــع  تخضـــع األنشـــطة  -٤
الطــرفين علــى الوثــائق الخاصــة بمشــاريع محــددة كمــا تخضــع للرصــد فــي إطــار آليــة 

  متفق عليها.

يتعاون كل من المنظمة واالتحاد فـي تقيـيم هـذه البـرامج والمشـاريع واألنشـطة   -٥
  ذات االهتمام المشترك وذلك طبقا التفاق الطرفين على أساس كل حالة على حدة.

  ديل ومدة التنفيذالنفاذ والتع -المادة الخامسة 
عنــــدما يوقــــع عليــــه المــــدير العــــام للمنظمــــة  اً يصــــبح االتفــــاق الحــــالي نافــــذ  - ١

بموافقـــة مجلـــس إدارة  اً والمـــدير العـــام للمكتـــب الـــدولي التـــابع لالتحـــاد، وذلـــك رهنـــ
  وجمعية الصحة العالمية. االتحاد

كمـا . اً يجوز تعديل هذا االتفاق بموافقة كـل مـن الطـرفين علـى ذلـك تحريريـ  - ٢
  ألي منهما إلغاؤه مع إتاحة مهلة قدرها ستة أشهر للطرف اآلخر. يجوز

علــى ذلــك، يوقــع  كــل مــن المــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة  اً وٕاشــهاد  
والمـــدير العـــام لالتحـــاد البريـــدي العـــالمي علـــى هـــذا االتفـــاق مـــن نســـختين اثنتـــين، 

ويســتوي النصــان فــي الحجيــة، فــي التــاريخين المبينــين تحــت  باإلنكليزيــة والفرنســية،
  توقيع كل منهما.

  عن االتحاد البريدي العالمي (المكتب الدولي)      عن منظمة الصحة العالمية  

  السيد تومان إ. ليفي        الدكتورة غرو هارليم برونتالند

  المدير العام             المديرة العامة       

  ١٩٩٩شباط/ فبراير  ٩التاريخ:   ١٩٩٩براير شباط/ ف ٩التاريخ: 

  
  

___________________  
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  بين المكتب الدولي لألوبئة الحيوانيةاتفاق 
 ١ومنظمة الصحة العالمية

  
(ويشــار إليهـــا أدنــاه بالمنظمــة) والمكتـــب رغبــة مــن منظمــة الصـــحة العالميــة 

الدولي لألوبئة الحيوانيـة (ويشـار إليـه أدنـاه بالمكتـب) فـي تنسـيق جهودهمـا مـن أجـل 
ـــة والســـالمة واألمـــن الغـــذائيين، والتعـــاون  تعزيـــز وتحســـين الصـــحة العموميـــة البيطري

  الوثيق عمًال على تحقيق هذه الغاية

 فقد وافقا على ما يلي:

  ١المادة 
توافــق المنظمــة والمكتــب علــى التعــاون الوثيــق فــي الشــؤون ذات االهتمــام   ١-١

المشــترك المتصــلة بمجــاالت تخصصــهما كمــا تحــددها وثائقهمــا التأسيســية 
  وبموجب القرارات التي تتخذها أجهزتهما الرئاسية.

  ٢المادة 
تحيــل المنظمــة إلــى المكتــب، لغــرض التعمــيم علــى البلــدان األعضــاء فيــه،   ١-٢

ت ذات الصــــلة التــــي تتخــــذها جمعيــــة الصــــحة العالميــــة وتوصــــيات القــــرارا
المشـــاورات ذات الصـــلة التـــي تجريهـــا المنظمـــة، والحلقـــات العمليـــة وســـائر 

  االجتماعات الرسمية للمنظمة.

يحيــل المكتــب إلــى المنظمــة، لغــرض التعمــيم علــى الــدول األعضــاء فيهــا،   ٢-٢
وكــــــذلك توصــــــيات التوصــــــيات والقــــــرارات التــــــي تتخــــــذها لجنتــــــه الدوليــــــة 

المشـــاورات ذات الصـــلة التـــي يجريهـــا المكتـــب، والحلقـــات العمليـــة وســـائر 
  االجتماعات الرسمية للمكتب.

تشكل هذه القرارات والتوصيات التي ترسل لكي تنظر فيها الهيئات التابعـة   ٣-٢
للمنظمتـــــين (ويشـــــار إليهمـــــا أدنـــــاه بـــــالطرفين) أساســـــًا لإلجـــــراءات الدوليـــــة 

  فين.المنسقة بين الطر 

 

                                                            
اعُتمد النص النهائي من جانـب جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والخمسـين فـي    ١

، واعتمدت جمعية الصـحة العالميـة ٧-٥٧ع  ص  ج في القرار ٢٠٠٤أيار/ مايو  ٢٢
 .١١-٦٣ج ص عفي القرار  ٢٠١٠تعديالته في أيار/ مايو  الثالثة والستون
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  ٣المادة 
ُيدعى ممثلون ينوبون عن المنظمـة إلـى حضـور اجتماعـات اللجنـة الدوليـة   ١-٣

ـــة وللمشـــاركة دون تصـــويت فـــي مـــداوالت تلـــك  ـــه اإلقليمي للمكتـــب ومؤتمرات
  الهيئات فيما يخص بنود جداول أعمالها التي تهم المنظمة.

لتنفيــذي ُيــدعى ممثلــون ينوبــون عــن المكتــب إلــى حضــور دورات المجلــس ا  ٢-٣
وجمعيـــة الصـــحة العالميـــة ولجـــان المنظمـــة اإلقليميـــة وٕالـــى المشـــاركة دون 
تصــويت فــي مــداوالت تلــك الهيئــات فيمــا يخــص بنــود جــداول أعمالهــا التــي 

 تهم المكتب.

تتخـــذ ترتيبـــات مناســـبة بموجـــب اتفـــاق بـــين المـــدير العـــام للمنظمـــة والمـــدير   ٣-٣
ب فـي االجتماعـات األخـرى العام للمكتب من أجل مشاركة المنظمة والمكت

ذات الصــفة غيــر الرســمية التــي تنعقــد برعايتهمــا للنظــر فــي الشــؤون التــي 
تهــم الطــرف الثــاني؛ ويشــمل ذلــك بصــفة خاصــة االجتماعــات التــي تــؤدي 

  إلى تحديد القواعد والمعايير.

يتفق الطرفان على تجنـب عقـد اجتماعـات ومـؤتمرات تتنـاول المسـائل ذات   ٤-٣
  رك دون استشارة مسبقة للطرف الثاني.االهتمام المشت

  ٤المادة 
تتعـــاون المنظمــــة والمكتـــب فــــي المجـــاالت ذات االهتمــــام المشـــترك وبصــــفة خاصــــة 

  بواسطة السبل التالية:

تبـــادل التقـــارير والمطبوعـــات وســـائر المعلومـــات األخـــرى، وبصـــفة خاصـــة   ١-٤
ـــــذي يجـــــري فـــــي الوقـــــت المناســـــب للمعلومـــــات بشـــــأن فاشـــــيات  التبـــــادل ال

ــــة بالغــــذاء. ويتخــــذ الطرفــــان ترتيبــــات ا ألمــــراض الحيوانيــــة المنشــــأ والمنقول
خاصة مـن أجـل تنسـيق االسـتجابة لفاشـيات األمـراض الحيوانيـة المنشـأ و/ 
أو المنقولـــــــة بالغـــــــذاء ذات األهميـــــــة المســـــــّلم بهـــــــا أو المحتملـــــــة للصـــــــحة 

  العمومية.

تتنــــاول  التنظــــيم، علــــى أســــاس إقليمــــي وعــــالمي، الجتماعــــات ومــــؤتمرات  ٢-٤
األمـــــــراض الحيوانيـــــــة المنشـــــــأ والمنقولـــــــة بالغـــــــذاء والمســـــــائل ذات الصـــــــلة 
بممارسات خاصة بعلـف الحيـوان ومقاومـة المضـادات الجرثوميـة المرتبطـة 
باالستعمال المترّوى فيه للمضادات الجرثومية في تربية الحيوان وسياسـات 

  وبرامج احتوائها/ مكافحتها.

ــــــة واإلقليميــــــة والعالميــــــة لمكافحــــــة أو التطــــــوير المشــــــترك للبــــــرامج   ٣-٤ الوطني
استئصــال أهــم األمــراض الحيوانيــة المنشــأ والمنقولــة بالغــذاء والقضــايا ذات 
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االهتمـــام المشـــترك التـــي تنشـــأ/ أو التـــي تعـــاود الظهـــور، والـــدعوة إلـــى تلـــك 
  البرامج ودعمها تقنيًا.

ســــيما فــــي تــــرويج تعلــــيم الصــــحة العموميــــة البيطريــــة وتطبيقهــــا العملــــي، ال  ٤-٤
البلــــدان الناميــــة، والتعــــاون تعاونــــًا فعــــاًال بــــين قطــــاعي الصــــحة العموميــــة 

  والصحة الحيوانية/ البيطرية.

تعزيز أنشطة البحث المعنية باألمراض الحيوانية المنشأ والصحة العمومية   ٥-٤
  البيطرية والسالمة الغذائية، وتنسيقها على الصعيد الدولي.

تشــجيع التعــاون وتوطيــده بــين شــبكة المراكــز والمختبــرات المرجعيــة التابعــة   ٦-٤
للمكتـــب وشـــبكة المراكـــز والمختبـــرات المرجعيـــة المشـــاركة التابعـــة للمنظمـــة 

األعضــــاء فــــي و مــــن أجــــل تعزيــــز دعمهــــا للــــدول األعضــــاء فــــي المنظمــــة 
  المكتب بشأن المسائل ذات االهتمام المشترك.

 لعمليـــة الصــلة ذات بالجوانــب المتعلقــة الدوليــة يرالمعــاي وضــع فــي التشــارك  ٧-٤
 ســـائر مـــع بالتعـــاون وذلـــك الغذائيـــة، الســـالمة فـــي والمـــؤثرة يالحيـــوان اإلنتـــاج
  .المناسبة الدولية الوكاالت

  ٥المادة 
تتــولى المنظمــة والمكتــب، أثنــاء إعــدادهما لبــرامج عملهمــا، تبــادل مشــاريع   ١-٥

 ما.برامجهما لغرض إبداء المالحظات بشأنه

يراعـــي كـــل طـــرف توصـــيات الطـــرف اآلخـــر فـــي إعـــداد البرنـــامج النهـــائي   ٢-٥
  لغرض تقديمه إلى جهازه الرئاسي.

تعقد المنظمة والمكتـب اجتماعـًا تنسـيقيًا سـنويًا واحـدًا لكبـار المسـؤولين مـن   ٣-٥
  المقّرين الرئيسيين و/ أو الممثلين اإلقليميين.

ـــة   ٤-٥ ـــذ هـــذه السياســـات، وذلـــك يضـــع الطرفـــان الترتيبـــات اإلداري الالزمـــة لتنفي
كتبادل الخبراء، والتنظيم المشترك لالجتماعات واللقاءات التقنية، والتدريب 

  المشترك للموظفين الصحيين والبيطريين.

  ٦المادة 
يــدخل هـــذا االتفــاق حيـــز التنفيــذ اعتبـــارًا مــن تـــاريخ التوقيــع عليـــه مــن قبـــل   ١-٦

م للمكتـــب، وبنـــاء علـــى موافقـــة اللجنـــة المـــدير العـــام للمنظمـــة والمـــدير العـــا
  الدولية للمكتب وجمعية الصحة العالمية.
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يجوز تعديل هذا االتفاق بموجب قبول متبادل يجري اإلعـراب عنـه كتابيـًا.   ٢-٦
ويجوز أيضًا إنهاؤه من قبل أي من الطرفين وبمنح الطـرف اآلخـر إخطـارًا 

  كتابيًا يمهله ستة أشهر.

  ٧المادة 
االتفاق محل االتفاق المبرم بين المنظمة والمكتـب الـذي اعتمدتـه يحل هذا   ١-٧

ــــــي  ــــــي  ١٩٦٠آب/ أغســــــطس  ٤المنظمــــــة ف ــــــب ف آب/  ٨واعتمــــــده المكت
  .١٩٦٠أغسطس 

 

  ٢٠٠٤كانون األول/ ديسمبر  ١٦تم التوقيع عليه في جنيف في 
  

  عن المكتب الدولي لألوبئة الحيوانية  عن منظمة الصحة العالمية
  الدكتور برنارد فاالت  وك ليو  -الدكتور جونغ 

  المدير العام  المدير العام      
  
  

_____________________  
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  األفريقي االتحاد مفوضية بيناتفاق 
  ١العالمية الصحة ومنظمة

 
 

 مـن") المفوضـية" باسـم يلـي فيمـا إليهـا المشار( األفريقي االتحاد مفوضية إن  
   جهة؛

 جهـة مـن") المنظمـة" باسـم يلـي فيمـا إليهـا المشـار( العالميـة الصحة ومنظمة  
  أخرى؛

ـــــي فيمـــــا إليهمـــــا والمشـــــار   ـــــة أو منفصـــــلة بصـــــورة يل " الطـــــرف" باســـــم جماعي
  "الطرفان"و

 فيمـا إليـه المشـار( األفريقـي االتحـاد أهداف أحد أن اعتبارهما في يضعان إذ  
 ١١ فـــي المـــؤرخ لالتحـــاد التأسيســـي القـــانون عليهـــا نـــص كمـــا ،")االتحـــاد" باســـم يلـــي
 البلــــدان بــــين والتضــــامن الوحــــدة مــــن قــــدر أكبــــر تحقيــــق هــــو ،٢٠٠٠ يوليــــو/ تمــــوز

 أجـل مـن نسـانيةاإل األنشـطة مجـاالت جميـع فـي التعاون وتعزيز األفريقية، والشعوب
 الشــــركاء مــــع الصــــدد هــــذا فــــي والعمــــل األفريقيــــة، الشــــعوب معيشــــة مســــتويات رفــــع

  المشتركة؛ األهداف لتحقيق المعنيين الدوليين

 المهــام بــبعض يقــوم أن إليــه طلــب قــد االتحــاد أن اعتبارهمــا فــي يضــعان وٕاذ  
 علـى العالميـة الصـحة منظمـة بـه تقـوم ما مع تتفق والتي األفريقية بالقارة تتعلق التي

  العالمي؛ النطاق

 فــي والمتمثــل بلوغــه المنظمــة تنشــد الــذي الهــدف اعتبارهمــا فــي يضــعان وٕاذ 
 الهـدف هذا تحقيق وأن بلوغه، يمكن الصحة من مستوى بأعلى الشعوب جميع تمتع

 المعنيــة والمنســقة الموجهــة الســلطة بــدور العالميــة الصــحة منظمــة اضــطالع يســتلزم
  الدولية؛ الصحية بالشؤون

ـــات اعتبارهمـــا فـــي يضـــعان وٕاذ    كمـــا المنظمـــة تتخـــذها التـــي اإلقليميـــة الترتيب
  منه؛) د(٥٠ المادة والسيما دستورها من عشر الحادي الفصل في وردت

 والمنظمــــة، الســــابقة األفريقيــــة الوحــــدة منظمــــة بــــين التعــــاون إلــــى يشـــيران وٕاذ  
 فـي المؤرخـة والترتيبـات ١٩٦٩ سـبتمبر/ أيلـول ٢٤ فـي بينهمـا المبـرم باالتفاق عمالً 

                                                            
فـــي  ٢٠١٢أيـــار/ مـــايو  ٢٦اعتمدتـــه جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الخامســـة والســـتون فـــي    ١

   .١٦-٦٥ع  ص  جالقرار 
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 منظمـة بـين عملياً  التعاون ذلك تنفيذ أجل من اتخذت والتي ،١٩٨٢ مايو/ أيار ١١
ـــة الصـــحة ـــة الوحـــدة ومنظمـــة العالمي ـــاً  الســـابقة، األفريقي  إلـــى بالحاجـــة منهمـــا واعتراف
  .االتحاد إنشاء ضوء على االتفاقات هذه استبدال

  :يلي ما على يوافقان 

  االتفاق هذا وضع - األولى المادة
  .والمنظمة المفوضية بين ما العالقة االتفاق هذا يحكم 

  والمبادئ األهداف - الثانية المادة
  .والمنظمة المفوضية بين التعاون أواصر تقوية هو االتفاق هذا من الهدف -١

 بشـأن التعـاون علـى والمنظمـة المفوضـية من كل وافق الهدف، لهذا وترسيخاً  -٢
 منهمـا، كل والتزامات بأنشطة والمرتبطة الصحي الميدان في المطروحة المسائل كل

 توقيهــا، الممكــن والعجــز الوفيــات معــدالت وخفــض وتحســينها، الصــحة تعزيــز ومنهــا
 فـي والمسـاهمة بالصـحة، تحيـق قـد التـي للتهديدات والتصدي األمراض، من والوقاية
 جـــدول صـــميم فـــي الصـــحة وضـــع مـــع الصـــحية، الوقايـــة مـــن عـــالٍ  مســـتوىً  ضـــمان
 وتعزيــز البيئــة، وحمايــة الفقــر، مكافحــة مجــال فــي الدوليــة بالتنميــة المعنــي األعمــال
  .العمل بظروف المتعلقة وتلك المعيشية باألوضاع واالرتقاء االجتماعية، التنمية

 منهمــا بكــل المنوطــة المهــام علــى مجــدداً  والمنظمــة المفوضــية مــن كــل يؤكــد  -٣
  :ومنها المناسبة الوسائل كل باتباع وشركائهما األعضاء دولهما احتياجات لخدمة

  عليها؛ والمحافظة الصحية والنظم التدخالت إعداد على المساعدة  (أ)

 أجـــل مـــن المصـــلحة وأصـــحاب الفاعلـــة األطـــراف مختلـــف اســـتقطاب  (ب)
 الكاملــة المعافــاة وتحقيــق وتنميتهــا الصــحة تعزيــز علــى معهــم العمــل
 الصـــحة تحســـين إلـــى تهـــدف تعاونيـــة وروابـــط جمعيـــات تشـــكيل عبـــر

   بالصحة؛ العالقة ذات التدخالت توفير على والعمل

  والمهارات؛ المعارف ونقل األمراض؛ وفاشيات أزمات احتواء  (ج)

 ودولهـــــا معهـــــا المشــــاركة المنظمـــــات ومـــــوارد خبــــرات مـــــن االســــتفادة  (د)
 مـن جهود من تبذالنه ما على القَيم من المزيد إضافة ُبغية األعضاء

 الصـحية السياسـات وتنفيـذ رسـم فـي التنسـيق درجـات أعلـى بلوغ أجل
   بالصحة؛ المتعلقة والسياسات

 هـذه تحقيـق سـياق فـي الجهود ازدواجية وتجنب منسقة عالقات إقامة  )ه(
  .المشتركة المرامي
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 الترتيبات في للفوارق منهما كل احترام على مبنياً  الطرفين بين التعاون يكون  -٤
 لكـــل الرئيســـية الكفـــاءات واحتـــرام منهمـــا، كـــل عمـــل تحكـــم التـــي والتنفيذيـــة الدســـتورية

 فـي بينهمـا التعـاون يكـون حتى اآلخر دون بها منهما كل يختص التي والمزايا منهما
  .الطرفين كال يعزز بما متكامًال، الصحي المجال

  التعاون مجاالت - الثالثة المادة
 الصـحة يخـص مـا كـل ليشـمل والمنظمـة المفوضـية بـين التعـاون مجال يتسع  -١

 المتعلــق ومنهـا الطـرفين، اختصـاص نطـاق فـي تـدخل والتـي بهـا المتعلقـة والمجـاالت
  :يلي بما واالقتضاء الضرورة حسب

 ومعالجتهـــا وجمعهـــا، المصـــداقية، ذات والمعطيـــات المعلومـــات توليـــد  (أ)
 قبـل مـن الصـحي المجـال فـي بكفـاءة، اسـتخدامها، أجـل من ونشرها،
ـــة، اإلدارات  احتـــرام مـــع المعنيـــة، األطـــراف وســـائر والمهنيـــين الوطني
  المعطيات؛ حماية متطلبات

 وتحليـــل األمـــراض، وترصـــد الصـــحة لرصـــد وأدوات منهجيـــات إعـــداد  (ب)
 الخاصـــة المشـــكالت بـــبعض الخاصـــة العمليـــة اإلجـــراءات واســتهداف
 أولوياتهـا، وتحديـد الصحية التدخالت وتقييم بها، يتعلق وما بالصحة

  وتقويتها؛ الصحية الُنظم تطوير على والمساعدة
 علـى والوقـوف التكنولوجيـة، والتنمية بالصحة المتعلقة البحوث تعزيز  (ج)

 الصــحية المجــاالت فــي تطبيقهــا ســبل حــول النصــح وٕاســداء نتائجهــا
  بالصحة؛ المتعلقة والمجاالت

 بالتعـاون وتنسيقها وٕادارتها الصحية، للتدخالت المالئمة الموارد حشد  (د)
 فـــي والتعـــاون المجـــال، هـــذا فـــي بهـــا المعتـــرف الفاعلـــة األطـــراف مـــع

 األهليـة النزاعـات مـن المثـال سـبيل علـى تـنجم التـي الطارئة الحاالت
  الطبيعية؛ والكوارث والحروب

  .الخبرات تبادل أجل من العاملين انتداب  )ه(
 إمكانيـة تحـدد مشـاورات تعقـد نفقـات، أيـة المنظمتـين بـين التعاون اقتضى ذاإ  -٢

  .سدادها طريقة أو/ و النفقات هذه توفير
  األولويات - الرابعة المادة

 يكــون قــد التــي والمنظمــة مفوضــية االتحــاد األفريقــي بأولويــات المســاس بــدون 
 تشـمل المشـتركة، الدوريـة المراجعـات بنتـائج ورهناً  التركيز، مجاالت في األسبقية لها

  :يلي ما التعاون أولويات

  البشرية؛ الموارد وقدرات الصحية النظم تقوية  -١
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 المتعلقــــة والرعايــــة، والعــــالج، الوقايــــة، أنشــــطة مــــن االســــتفادة فــــرص تعزيــــز  -٢
 إلــــى الوصــــول اإلطــــار هــــذا فــــي ويــــدخل الســــارية، وغيــــر منهــــا الســــارية بــــاألمراض،
  وماليًا؛ جغرافياً  والضعيفة الفقيرة السكانية المجموعات

 الصــحية التنميــة تحقيــق علــى تعمــل كفــاءة ذات ونظــم متينــة سياســات وضــع  -٣
 للكــوارث الفعــال والتأهــب الفقــر، وطــأة تخفيــف عملهــا يشــمل االســتمرار، المضــمونة
 البلــدان لمســاعدة الجهــود وتضــافر لهــا، والتصــدي األولويــة ذات والتهديــدات الصــحية
  نموًا؛ األقل والبلدان النامية

 علـى النصـح وٕاسـداء واإلبـالغ، بالتحليل الخاصة والمعايير المنهجيات دادإع  -٤
 واألمـــراض والســـل، بفيروســـه، والعـــدوى واأليـــدز للمالريـــا، للتصـــدي الخصـــوص وجـــه

 احتــرام مــع تهديــد، مــن المكروبــات لمضــادات األمــراض مقاومــة تمثلــه ومــا المســتجدة
  اإلنسانية؛ اإلصابات هذه لمثل يتعرضون من حقوق

 ووضــــــــع الصــــــــحي الرصــــــــد وشـــــــبكات الســــــــارية األمــــــــراض ترصــــــــد تعزيـــــــز  -٥
  للجوائح؛ واالستجابة للطوارئ بالتأهب المعنية االستراتيجيات

 الصـحي بالوضـع الخاصـة المعطيـات ونشر وجمع الصحية المؤشرات وضع  -٦
  .بالبّينات المسندة األساليب وتعزيز الصحية، والنظم والسياسات

  والتسهيالت والحصانات االمتيازات - الخامسة المادة
 أو تنـــازل أنـــه علـــى تأويلــه أو تفســـيره يمكـــن مـــا االتفــاق هـــذا فـــي هنـــاك لــيس  
 والمنظمـــة المفوضـــية بهـــا تتمتـــع التـــي والتســـهيالت والحصـــانات، لالمتيـــازات، تعـــديل
  .المنظمتين على المنطبقة الوطنية والقوانين االتفاقات بموجب

  المعلومات تبادل - السادسة المادة
 علــــى تركــــز التــــي األنشــــطة بشــــأن المعلومــــات والمنظمــــة المفوضــــية تتبــــادل  -١

 علــى للحفــاظ اتخاذهــا يتعــين قــد إجــراءات أيــة مراعــاة شــريطة المشــتركة، االهتمامــات
  .االمتيازات أو السرية متطلبات

ــــادل، هــــذا يســــتكمل  -٢ ــــدوري باالتصــــال الضــــرورة، حســــب التب ــــين ال  أعضــــاء ب
 ذات األنشــــطة أو المعلومــــات بشــــأن التشــــاور أجــــل مــــن المنظمــــة وأمانــــة المفوضـــية
  .المشتركة المصالح

  اإلجراءات - السابعة المادة
 تعــود التــي التاليــة الترتيبــات اتخــاذ علــى والمنظمــة المفوضــية مــن كــل يوافــق 
  :إلجراءاتهما وفقاً  وتنفيذها كليهما على بالنفع
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 والمجلـس العموميـة الجمعيـة دورات لحضـور المنظمـة ممثلـو يدعى أن يمكن  -١
 فــي تقــع التــي المســائل فيهــا تنــاقش التــي اجتماعاتــه أو ومؤتمراتــه لالتحــاد، التنفيــذي

 مـداوالت فـي التصـويت، في بالحق التمتع بدون وللمشاركة، المنظمة اهتمامات دائرة
  .المنظمة بها تهتم والتي أعمالها جداول في الواردة البنود بشأن الهيئات تلك

 ودورات العالميـــة الصـــحة جمعيـــة لحضـــور االتحـــاد ممثلـــو يـــدعى أن يمكـــن  -٢
 أو المنظمـــــة ومـــــؤتمرات المعنيـــــة، اإلقليميـــــة واللجـــــان التنفيـــــذي والمجلـــــس لجانهـــــا،

 االتحـــــاد اهتمامـــــات دائـــــرة فـــــي تقـــــع التـــــي المســـــائل فيهـــــا تنـــــاقش التـــــي اجتماعاتهـــــا
 البنود بشأن الهيئات تلك مداوالت في التصويت، في بالحق التمتع بدون وللمشاركة،

  .بها االتحاد يهتم والتي أعمالها جداول في الواردة

 جهــة مــن والمفوضــية جهــة، مــن المنظمــة أمانــة بــين بالعالقــة يتعلــق مــا فــي  -٣
  :أخرى

 اقتضـــى كلمـــا للمنظمـــة، العـــام المـــدير مـــع المفوضـــية رئـــيس يتشـــاور  (أ)
 هــــــذه وتســــــتهدف. المشـــــترك االهتمــــــام ذات المســـــائل حــــــول األمـــــر،

 الوثـــائق وســـائر العالقـــة، ذات الصـــكوك وتطبيـــق تنســـيق المشـــاورات
  ممكن؛ نطاق أوسع على وذلك الطرفين قبل من المعتمدة

 الوثيقــة العالقــة لضــمان الطــرفين قبــل مــن المناســبة اإلجــراءات تتخــذ  (ب)
 تعيـــين منهمـــا لكـــل يجـــوز الغـــرض، ولهـــذا. مســـؤوليهما بـــين والتعـــاون
 التعـــاون مجـــال فـــي تقـــدم مـــن يحـــرز مـــا لمتابعـــة عنـــه ينـــوب مســـؤول
  .المجال هذا في تنسيق وأداة وصل همزة بمثابة والعمل بينهما،

  :يلي كما والعملية التكميلية الترتيبات تكون  -٤

 مســـــؤولي بـــــين عــــام، كـــــل مـــــرة عامــــة، كقاعـــــدة االجتماعـــــات، تعقــــد  (أ)
 خاللهــــــا ويــــــتم. الشــــــروط فــــــيهم تتــــــوافر ممــــــن والمنظمــــــة المفوضــــــية
 وتبـادل األولويـة، ذات التعـاون مجـاالت في المحرز التقدم استعراض

 تحديـــــــد مـــــــع المســـــــتقبلية التعاونيـــــــة المشـــــــاريع ودراســـــــة المعلومـــــــات
 وتتطلــب تعاونيــة جهــود بــذل تســتدعي التــي والتظــاهرات االجتماعــات

  التنسيق؛

 مــع الطــرفين مســؤولي بــين ومخصصــة دوريــة اجتماعــات عقــد يجــوز  (ب)
ـــينا االتصـــال مســـؤولي إشـــعار،  الصـــلة ذات المســـتويات علـــى لمعني

 العمليـة المسـائل االجتماعـات تلـك وتتنـاول اإلمكـان، قدر ومشاركتهم
 والمشـاركة المشـاريع تنفيـذ الخصوص وجه وعلى التنسيق، مجال في
  .الوثائق وٕاعداد العاملة واألطراف والمجموعات اللجان في
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  :المالي التعاون  -٥

 واإلجــراءات القواعــد إلــى والمنظمــة المفوضــية بــين مــالي تنســيق أي يخضــع 
 فــي تقــدم مــن يحــرز مــا باســتعراض والمنظمــة المفوضــية وتقــوم. منهمــا بكــل الخاصــة
 بالنســــبة أمــــا. الضــــرورة حســــب وذلــــك المــــالي، بالتعــــاون الخاصــــة المشــــاريع إطــــار

 بهـــدف المـــانحين مـــن المنظمـــة أو المفوضـــية إلـــى تصـــل التـــي الماليـــة للمخصصـــات
 اإلداريـة والممارسـات والقواعد المالية للوائح وفقاً  فتدار بينهما، التعاون أنشطة تمويل

  .المخصصات لتلك المتلقي بالطرف الخاصة

  النزاعات وتسوية القانون - الثامنة المادة
 هــذا تطبيــق أو تفســير بشــأن ينشــأ قــد ادعــاء أو خــالف، أو نــزاع، أي يســوَّى  
 جهـــــود فشـــــل حـــــال وفـــــي. الطـــــرفين بـــــين المفاوضـــــات عبـــــر وديـــــة بطريقـــــة االتفـــــاق

 إلـــى الطـــرفين مـــن أي طلـــب علـــى بنـــاءً  النـــزاع هـــذا مثـــل ُيحـــال الوديـــة، المفاوضـــات
  .الدولـي التجاري للقانــون المتحدة األمم للجنة السارية التحكيم لقواعد وفقاً  التحكيم

  والفسخ المراجعة أو التعديل - التاسعة المادة
 الطـرفين موافقـة دون يـنقح أو يعـدَّل أن يمكـن مـا االتفـاق هـذا فـي هناك ليس  -١

. اآلخـــر الطـــرف إلـــى المقتـــرح بالتعـــديل خطيـــاً  إشـــعاراً  الطـــرفين أحـــد بإرســـال ورهنـــاً 
 عليـه اآلخر الطرف موافقة من أشهر) ٣( ثالثة بعد المذكور التعديل مفعول ويسري
  .خطياً 

 قبـل كتابيـاً  اآلخـر الطـرف بإشـعار االتفـاق هـذا فسـخ الطـرفين من ألي يجوز  -٢
 علــى الطرفــان يوافــق االتفــاق، فســخ حــال وفــي. بــه العمــل إنهــاء مــن) ١( واحــد عــام

 خدمــــة تنفيــــذها الجــــاري أو القائمــــة األنشــــطة مــــن باالنتهــــاء تقضــــي أحكــــام إصــــدار
   .فيهما األعضاء الدول شعوب لمصالح

  النفاذ وبدء االستعاضة - العاشرة المادة
 أصـــوالً  المخـــولين الممثلـــين توقيـــع تـــاريخ فـــي النفـــاذ حيـــز االتفـــاق هـــذا يـــدخل  -١

  .الطرفين لهذين المعنية واللوائح والقواعد الدستورية بالمبادئ رهناً  وذلك للطرفين،

 بــين المبــرم االتفــاق محــل النفــاذ، حيــز دخولــه تــاريخ فــي االتفــاق، هــذا يحــل  -٢
 ســـبتمبر/ أيلـــول ٢٤ فـــي المـــؤرخ األفريقيــة الوحـــدة ومنظمـــة العالميـــة الصـــحة منظمــة
 ١١ فـــي المبرمـــة الطـــرفين بـــين للتعـــاون العملـــي التنفيـــذ أجـــل مـــن والترتيبـــات ١٩٦٩
  .وينسخهما ،١٩٨٢ مايو/ أيار
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 أدنـــاه إســـماهما يـــرد اللـــذان أصـــوالً  المخـــوالن الممـــثالن قـــام تقـــدم مـــا علـــى وٕاشـــهاداً 
  .منهما كل توقيع تحت المبينين التاريخين في االتفاق هذا على بالتوقيع

 والبرتغاليـة، والفرنسـية واإلنكليزية العربية باللغات نسخ بثماني االتفاق هذا وضع وقد
  .الحجية في األربعة النصوص هذه كل وتستوي

  العالمية الصحة منظمة عن األفريقي االتحاد مفوضية عن

  
  

  منظمة الصحة العالمية عن  االتحاد األفريقي يةمفوضعن   

  الدكتورة مارغريت تشان  جاواناس فيلومينا بينيس المحامي سعادة
  المديرة العامة  مفوض الشؤون االجتماعية  
  ٢٠١٢تموز/ يوليو  ٦  ٢٠١٢تموز/ يوليو  ٦  
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92 

  
  

  ١الجنوب ومركز العالمية الصحة منظمة بين اتفاق

 ومركـز جهة؛ من ،")المنظمة" يلي فيما المسماة( العالمية الصحة منظمة إن  
  األخرى؛ الجهة من الجنوب،

  ."الطرفان"و" الطرف" بالترتيب، ومعًا، حدة على يلي، فيما ويسميان  

 الشـــعوب جميـــع تبلـــغ أن هـــو العالميـــة الصـــحة منظمـــة هـــدف أن مراعـــاة مـــع 
 المنظمـــة تعمـــل أن يقتضـــي الهـــدف هـــذا تحقيـــق وأن ممكـــن، صـــحي مســـتوىً  أرفـــع

  الدولية؛ الصحية بالشؤون يتعلق فيما والتنسيق التوجيه سلطة بوصفها

 الناميــة للبلــدان دوليــة حكوميــة منظمــة الجنــوب مركــز أن مراعــاة مــع وكــذلك  
 المعنــون تقريرهــا ذلــك فــي بمــا الجنــوب، لجنــة وخبــرة عمــل ثمــار مــن كثمــرة أنشــئت

 بالسياســات الخاصــة المشــورة تعزيــز بهــدف وذلــك ،"الجنــوب يواجهــه الــذي التحــدي"
 التنميـة تحقيق أجل من المبذولة جهودها في النامية البلدان بين فيما التعاون وتعزيز

  المستدامة؛ االقتصادية

 لألمــم العامــة الجمعيــة فــي مراقــب مركــز لــه الجنــوب مركــز بــأن التــذكير ومــع 
 ،٢٠٠٩ ينــاير/ الثــاني كــانون ١٥ فــي الصــادر ،٦٣/١٣١ القــرار بمقتضــى المتحــدة
 األمــم لعمــل دعمــاً  الجنــوب مركــز بــه يضــطلع الــذي الهــام الــدور علــى يؤكــد والــذي
   ووكاالتها؛ المتحدة

 بخصـوص الجنـوب ومركز المنظمة بين تعاوناً  هناك بأن كذلك التذكير ومع 
 والتكنولوجيـات األدويـة إتاحـة ذلـك فـي بما والتنمية، بالصحة المتعلقة المسائل بعض

 الصــــحية والتكنولوجيــــات األدويــــة مجــــال فــــي والتطــــوير والبحــــث األخــــرى، الصــــحية
  األخرى؛

 لتالقــــي يمكــــن الناميــــة البلــــدان أمــــام ديناميــــة تحــــديات لنشــــوء منهمــــا وٕادراكــــاً  
 يةالرئيسـ التحـديات معالجـة دعـم علـى عملهمـا يعـززا أن ولتكاملهمـا الطـرفين مصالح
  الفكري؛ االستقالل على ذاته الوقت في الحفاظ مع النامية، البلدان تواجهها التي

 منهمـا، كـل إلـى المسـندة الواليـة إطـار فـي جهودهمـا تنسـيق في منهما ورغبة 
  الجنوب؛ لمركز المنشئ ولالتفاق المنظمة دستور ألحكام ووفقاً 

  المستمر؛ التشاور أساس على بينهما التعاون تعزيز في منهما ورغبة 

                                                            
 ٢٠١٣أيــار/ مــايو  ٢٧اعتمدتــه جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتون فــي    ١

   .٢٠-٦٦ج ص عفي القرار 
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  :يلي ما على اتفقا فقد 

  ١ لمادةا
  االتفاق هذا غاية

  .الجنوب ومركز المنظمة بين العالقات االتفاق هذا يحكم 

  ٢ المادة
  التعاون ومجاالت أغراض

 الجنــوب ومركــز المنظمــة بــين التعــاون تعزيــز فــي االتفــاق هــذا غــرض يتمثــل  -١
 والتزامـــات بأنشـــطة الصـــلة وذات الصـــحة مجـــال فـــي تظهـــر التـــي المســـائل كـــل فـــي

  .األخرى الصحية والتكنولوجيات األدوية إتاحة ذلك في بما المنظمتين،

 وللقواعـد منهمـا كل لوالية وفقاً  الجنوب، ومركز المنظمة من كل مجدداً  يؤكد  -٢
 الخاصــة التكامليــة التزاماتهمــا علــى منهمــا، كــل يتبعهــا التــي والممارســات والسياســات

 عــن منهمــا لكــل الشــريكة والبلــدان منهمــا كــل فــي األعضــاء الــدول احتياجــات بخدمــة
 المعلومـــات وجمـــع البحـــوث، أنشـــطة: ذلـــك فـــي بمـــا كافـــة، المالئمـــة الوســـائل طريـــق

 وأصـــحاب منهمـــا كـــل فـــي األعضـــاء الـــدول لممثلـــي االجتماعـــات وعقـــد وتعميمهـــا،
  .منهما كل لدى المعنيين المصلحة

 والتشــغيلية المؤسســية الترتيبــات فــي االختالفــات الطــرفين بــين التعــاون يحتــرم  -٣
 كـــي وذلـــك النســـبية، وميزاتهمـــا األساســـية، وكفاءاتهمـــا منهمـــا، كـــل عمـــل تـــنظم التـــي
  .بعضاً  بعضه ويعزز تكاملياً  الصحة مجال في بينهما التعاون يصبح

  ٣ المادة
  للموارد المشتركة والتعبئة المالية الجوانب

 ماليــاً  التزامــاً  يشــكل ال ولكنــه التعــاون أســاس عــام بوجــه االتفــاق هــذا يعــرِّف  -١
  .النفقات أساس يمثل

 أو القـانوني االلتـزام زيـادة إلى نشاط أي عنده يؤدي أن يمكن الذي الحد عند  -٢
 رهنــاً  وذلــك النشــاط، بهــذا االضــطالع يــتم أن قبــل منفصــل اتفــاق إبــرام يجــب المــالي
  .والمنظمة الجنوب مركز من لكل المالي والنظام المالية باللوائح
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  ٤ المادة
  المتبادل التمثيل

 جمعية في يمثَّل أن إلى الجنوب مركز يدعى بالمثل المعاملة مبدأ على بناءً   -١
 هــذا مــن األخــرى االجتماعــات فــي مالئــم، أنــه علــى ُيتفــق وحســبما العالميــة، الصــحة
 المشـاركة وٕالـى الجنوب، لمركز أهمية ذات وتكون المنظمة برعاية ُتعقد والتي القبيل
 األهميـــة ذات أعمالهـــا جـــدول بنـــود بشـــأن مـــداوالتها فـــي التصـــويت فـــي الحـــق بـــدون
  .الجنوب لمركز

 اجتماعـات فـي تمثَّـل أن إلـى المنظمـة تـدعى بالمثـل المعاملـة مبـدأ على بناءً   -٢
 االجتماعـــات فـــي مالئـــم، أنـــه علـــى ُيتفـــق وحســـبما الجنـــوب، مركـــز ممثلـــي مجلـــس
 لمنظمـة أهميـة ذات وتكـون الجنـوب مركـز برعايـة ُتعقد والتي القبيل هذا من األخرى
 بنـود بشـأن مـداوالتها فـي التصـويت فـي الحـق بـدون المشاركة وٕالى العالمية، الصحة
  .للمنظمة األهمية ذات أعماله جدول

  ٥ المادة
  المعلومات تبادل

 الخاصــــة باألنشــــطة المتعلقــــة المعلومــــات الجنــــوب ومركــــز المنظمــــة تتبــــادل  -١
 لضـمان اتخاذهـا يلـزم قـد تـدابير بأيـة رهنـاً  وذلـك المشترك، االهتمام محل بالمواضيع

  .االمتياز أو السرية بشروط الوفاء

 طلـب علـى بنـاءً  ُتعقـد التـي بالمشـاورات اللـزوم، عنـد التبـادل، هذا تكملة وتتم  -٢
  .االتفاق بهذا يتعلق فيما تظهر التي بالمسائل يتصل فيما اآلخر الطرف

  ٦ المادة
  والحصانات االمتيازات

 تعـديل أو اسـتثناء أنه على فهمه أو تفسيره يمكن ما االتفاق هذا في يوجد ال 
 الجنــــوب ومركــــز المنظمــــة مــــن كــــل بهــــا يتمتــــع التــــي الحصــــانات أو/ و لالمتيــــازات
  .المنظمتين على المنطبقة الوطنية والقوانين الدولية االتفاقات بمقتضى
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  ٧ المادة
  واإلنهاء والتعديل السريان بدء

 للمنظمــة العــام المــدير مــن عليــه التوقيــع تــاريخ فــي االتفــاق هــذا ســريان يبــدأ  -١
 الصــحة جمعيــة جانــب مــن باعتمــاده رهنــاً  وذلــك الجنــوب، لمركــز التنفيــذي والمــدير
  .الجنوب مركز ومجلس العالمية

 إنهاؤه طرف ألي يجوز كما. كتابية متبادلة بموافقة االتفاق هذا تعديل يجوز  -٢
  .شهور ستة قبل اآلخر الطرف بإخطار

ــــة فــــي  -٣  كــــي الضــــرورية الخطــــوات جميــــع الطرفــــان يتخــــذ االتفــــاق إنهــــاء حال
  .االتفاق هذا إطار في تنفيذها الجاري األنشطة من بأي القرار هذا يضر ال

  ٨ المادة
  النزاعات تسوية

 االتفـاق هـذا تفسـير علـى يترتـب قـد ممـا مطالبة أو خالف أو نزاع أي ُيسوَّى 
 التفــاوض مســاعي أخفقــت وٕاذا. الطــرفين بــين التفــاوض طريــق عــن وديــاً  تطبيقــه أو

 التحكـيم إلـى الطـرفين، مـن أي طلب على بناءً  القبيل، هذا من نزاع أي يحال الودي
  .الدولي التجاري للقانون المتحدة األمم للجنة السارية التحكيم لقواعد وفقاً 

تشـرين  ١٨ فـي جنيف في عليه التوقيع وتم االتفاق هذا ُأبرم تقدم لما وٕاثباتاً  
  .اإلنكليزية باللغة كلتاهما نسختين من ـــــ٢٠١٣األول/ أكتوبر 

  

  العالمية الصحة منظمة عن  الجنوب مركز عن

  الدكتورة مارغريت تشان  مارتين خور
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  بين منظمة الصحة العالميةالمبادئ التي تحكم العالقات 

   ١والمنظمات غير الحكومية
  

  مقدمة -١
مـــن الدســـتور، فـــإن مـــن الوظـــائف الرئيســـية لمنظمـــة  ٢كمـــا جـــاء فـــي المـــادة   ١-١

الصــحة العمــل كســلطة التوجيــه والتنســيق فــي ميــدان العمــل الصــحي الــدولي. ودعمــا 
أن تتخذ، فـي تنفيـذ  من الدستور، فإنه يجوز للمنظمة ٧١لهذه الوظيفة، ووفقا للمادة 

عملهـــا الصـــحي الـــدولي، الترتيبـــات المناســـبة للتشـــاور والتعـــاون مـــع المنظمـــات غيـــر 
  الحكومية.

وينبغــي للمنظمــات أن تعمــل، فيمــا يتعلــق بالمنظمــات غيــر الحكوميــة، وفقــا   ٢-١
ــــــس االقتصــــــادي  ــــــة العامــــــة أو المجل ألي قــــــرارات ذات صــــــلة تصــــــدر عــــــن الجمعي

  المتحدة. واالجتماعي التابع  لألمم
وتتمثـــل أهـــداف تعـــاون المنظمـــة مـــع المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة فـــي تشـــجيع   ٣-١

السياســات واالســتراتيجيات والبــرامج الناشــئة مــن قــرارات األجهــزة الرئاســية للمنظمــة، 
والتعــاون مــع مختلــف بــرامج منظمــة الصــحة العالميــة فــي إطــار أنشــطة يتفــق عليهــا 

يات، والقيــام بــدور مناســب فــي تــأمين االتســاق بصــورة مشــتركة لتنفيــذ هــذه االســتراتيج
بــين المصــالح المشــتركة بــين القطاعــات فــي مختلــف األجهــزة القطاعيــة المعنيــة فــي 

  اإلطار الوطني أو اإلقليمي أو العالمي.
  أنواع العالقات على المستوى العالمي ونشوؤها -٢
غيـــر  المنظمـــاتمـــع  تعتـــرف المنظمـــة بفئـــة واحـــدة مـــن العالقـــات الرســـمية  ١- ٢

العمــل هــذه. أمــا االتصــاالت   تــرد فــي مبــادئ  بالمعــايير التــي  الحكوميــة التــي تفــي
  عالقات العمل، فتعد اتصاالت غير رسمية. األخرى، بما في ذلك

وٕاقامة عالقات مع المنظمـات غيـر الحكوميـة هـي عمليـة متتابعـة تجـري مـن   ٢-٢
  قرات التالية.خالل عدد من المراحل المستقلة على النحو الوارد في الف

وتأخـــذ االتصـــاالت األولـــى مـــع منظمـــة غيـــر حكوميـــة إليجـــاد تفـــاهم متبـــادل   ٣-٢
والمســــاعدة فــــي إيجــــاد اهتمامــــات متبادلــــة عــــادة شــــكل تبــــادل للمعلومــــات ومشــــاركة 

علـى  متبادلة في اجتماعات تقنية. وقد يستمر هـذا النـوع مـن االتصـال غيـر الرسـمي
كتوب. غير أنـه يجـري فـي هـذه المرحلـة أساس مخصص بدون حد زمني أو اتفاق م

                                                            
) ليحــل محــل المبــادئ ٢٥-٤٠ع  ص  جنــص اعتمدتــه جمعيــة الصــحة العالميــة األربعــون (القــرار    ١

 التي اعتمدتها جمعيتا الصحة العالميتان األولى والثالثة.
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كــــذلك تعيــــين األهــــداف العامــــة للتعــــاون واستكشــــاف إمكانيــــة توســــيع نطاقــــه ليشــــمل 
  أنشطة مشتركة محددة تتمشى مع الخبرة الخاصة للمنظمة غير الحكومية.

وبعـــد تعيـــين عـــدد مـــن األنشـــطة المشـــتركة المحـــددة، قـــد ينتقـــل التعـــاون إلـــى   ٤-٢
رة (سنتين عادة) من عالقات العمل تبدأ بتبـادل خطابـات بهـذا مرحلة جديدة تتسم بفت

الشـــأن. وتحـــدد هـــذه الخطابـــات األســـس المتفـــق عليهـــا للتعـــاون، وتوضـــح تفاصــــيل 
األنشــطة المقــرر القيــام بهــا أثنــاء الفتــرة، وتضــع تقــديرات للمــوارد التــي تقــدمها منظمــة 

صـال فـي المنظمـة غيـر الصحة العالمية والمنظمة غير الحكومية، وتعين مراكـز االت
الحكوميـــة ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة (تســـميه موظـــف تقنـــي). ويجـــري تقيـــيم مشـــترك 
لحصــيلة التعــاون الــذي تــم تخطيطــه علــى هــذا النحــو فــي نهايــة فتــرة عالقــات العمــل 
تشترك فيه األطـراف المعنيـة، التـي تنظـر كـذلك فـي العالقـات المسـتقبلية. وقـد يسـفر 

ـــدخول فـــي ذلـــك عـــن مواصـــلة عالقـــات ال ـــديم طلـــب لل ـــرة أخـــرى، أو عـــن تق عمـــل لفت
الدوليــة غيــر الحكوميــة،   المنظمــة  مــن  العالميــة  الصــحة  عالقــات رســمية مــع منظمــة

التـــي يمكـــن أن تشـــكل لينظـــر فيـــه المجلـــس التنفيـــذي، إذا تـــوفر عـــدد مـــن األنشـــطة 
 أساسا لعالقـة أوثـق وأطـول أجـال مـع منظمـة الصـحة العالميـة، أو عـن اتخـاذ قـرار

بأنه ال يوجد مجال لمزيد من االتصاالت في المستقبل المنظور. وتعتبر الترتيبات 
العـالمي  التي تتخذ للتشـاور والتعـاون مـع المنظمـات غيـر الحكوميـة علـى المسـتوى

  ترتيبات غير رسمية.
ويكون المجلس التنفيذي مسؤوًال عن البت فـي مسـألة دخـول المنظمـات غيـر   ٥-٢

  مع منظمة الصحة العالمية. سميةالحكومية في عالقات ر 
معـــايير دخـــول المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة فـــي عالقـــات رســـمية مـــع منظمـــة   -٣

  الصحة العالمية
يجــب أن يقــع المجــال الرئيســي لنشــاط  المنظمــة غيــر الحكوميــة المعنيــة فــي   ١-٣

نطـاق اختصــاص منظمــة الصــحة العالميــة كمــا أن أهــدافها وأنشــطتها يجــب أن تتفــق 
وأهداف ومبادئ دسـتور المنظمـة، ويجـب أن تركـز علـى أعمـال التنميـة فـي مع روح 

المجــاالت الصــحية أو المرتبطــة بالصــحة وأن تكــون متحــررة مــن المشــاغل التــي هــي 
أساسا ذات طبيعة تجارية أو تستهدف الربح. وبالمثل يجب أن يكون القسـم الرئيسـي 

بتنفيــذ اســتراتيجيات تــوفير مـن أنشــطة المنظمــة غيـر الحكوميــة متصــال اتصــاال وثيقـا 
الصــحة للجميــع وذا وقــع علــى هــذا التنفيــذ، الــذي قررتــه االســتراتيجية العالميــة لتــوفير 

وبرنــامج العمــل العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة  ٢٠٠٠الصــحة للجميــع بحلــول عــام 
  الذي يغطي فترة محدودة.

نهـا و/أو ويجب أن تكون المنظمة غير الحكومية عـادة دوليـة مـن حيـث تكوي  ٢-٣
نطاقها، وأن تمثل نسبة كبيـرة مـن األشـخاص الـذين ينظمـون علـى المسـتوى العـالمي 
لغـــرض المشـــاركة فـــي مجـــال االهتمـــام المحـــدد الـــذي تعمـــل فيـــه المنظمـــة. ويمكـــن، 
حيثمــا توجــد عــدة منظمــات دوليــة غيــر حكوميــة ذات مجــاالت اهتمــام متشــابهة، أن 

ــــة ــــة مشــــتركة أو هيئ ــــة عــــن  تكــــّون هــــذه المنظمــــات لجن ــــّوض بالعمــــل نياب أخــــرى تف
  المجموعة ككل.
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ويجــب أن يكــون للمنظمــة غيــر الحكوميــة دســتور أو وثيقــة أساســية مماثلــة،   ٣-٣
ومقـــر رئيســـي دائـــم، وجهـــاز موجـــه أو رئاســـي، وهيكـــل إداري علـــى مســـتويات عمـــل 
مختلفــة، وســلطة للتحــدث باســم أعضــائها مــن خــالل ممثليهــا المفوضــين. ويجــب أن 

  ا حقوق التصويت فيما يتعلق بسياساتها أو أعمالها.يمارس أعضاؤه

وهكـــذا تشـــمل المنظمـــات المؤهلـــة للـــدخول فـــي عالقـــات رســـمية مـــع منظمـــة   ٤-٣
الصحة العالمية أنواعا مختلفة من المنظمات الدوليـة غيـر الحكوميـة ذات التكـوين 
االتحــادي (المكونــة مــن مجموعــات وطنيــة أو إقليميــة أو التــي تضــم أعضــاء مــن 

فــــراد مــــن مختلــــف البلــــدان)، والمؤسســــات التــــي تعبــــئ المــــوارد ألنشــــطة التنميــــة األ
 الصــحية فــي مختلــف أنحــاء العــالم، والهيئــات المماثلــة التــي تعمــل علــى النهــوض

  بالصحة على المستوى الدولي.

وفــي حــاالت اســتثنائية، يمكــن النظــر فــي طلــب منظمــة قطريــة، ســواء كانــت   ٥-٣
ة غيـر حكوميـة، للـدخول فـي عالقـات رسـمية بالتشـاور مستقلة أو تابعة لمنظمة دوليـ

مــع المــدير اإلقليمــي لمنظمــة الصــحة العالميــة، والدولــة العضــو المعنيــة، وبنــاء علــى 
توصــية منهمــا. وتكــون مثــل هــذه المنظمــة الوطنيــة (أو عــدد مــن المنظمــات الوطنيــة 

شـريطة أن   رسـمية  عالقـات  فـي  للـدخول  مؤهلـة  اتحـادي)  التي تعمل فـي ظـل هيكـل
يكــون الجــزء األكبــر مــن أنشــطتها ومواردهــا موجهــا نحــو الصــحة الدوليــة واألنشــطة 
المرتبطة بها، وأن تكون قـد وضـعت برنامجـا لألنشـطة التعاونيـة مـع منظمـة الصـحة 

، وأن تـــوفر أنشـــطتها خبـــرة مناســـبة قـــد ٤-٢العالميـــة علـــى النحـــو المبـــين فـــي الفقـــرة 
  فادة منها.ترغب منظمة الصحة العالمية اإل

ويجب أن يكون قد مر عامان على األقل علـى عالقـات العمـل المثمـرة علـى   ٦-٣
  قبل تقديم طلب الدخول في عالقات رسمية. ٤-٢النحو الوارد في الفقرة 

اإلجراءات الخاصة بدخول المنظمات غير الحكومية في عالقات رسمية مع   -٤
  المنظمة

نظمـــة الصـــحة العالميـــة فـــي موعـــد ينبغـــي أن تصـــل الطلبـــات، عـــادة، إلـــى م  ١-٤
شـهر تمـوز/ يوليـو حتـى يتسـنى للمجلـس التنفيـذي أن ينظـر فيهـا فـي كـانون غايته 

الثاني/ يناير من العام التالي. وينبغي أن تحدد إطارا منظما ألنشطة تعاونية يتفق 
ـــــة. ويجـــــب أن تتضـــــمن  ـــــة ومنظمـــــة الصـــــحة العالمي ـــــين المنظمـــــة المعني عليهـــــا ب

لمدير اإلقليمي المعني التـابع لمنظمـة الصـحة العالميـة وحكومـة موافقتي ا  الطلبات
الدولــة العضــو المعنيــة. وينبغــي لألمانــة العامــة أن ترســل الطلبــات، فــي الظــروف 

انعقـــاد الـــدورة التـــي ســـيتم خاللهـــا  مـــن العاديـــة، إلـــى أعضـــاء المجلـــس قبـــل شـــهرين
  النظر فيها.

ية التابعة للمجلس والمؤلفة من وستقوم اللجنة الدائمة للمنظمات غير الحكوم  ٢-٤
خمسة أعضاء في دورتها التـي تعقـد فـي شـهر كـانون الثـاني/ ينـاير بدراسـة الطلبـات 
التي ستقدمها المنظمات غير الحكومية، من تلقاء ذاتها أو بناء على دعوة، وسـترفع 
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توصـــياتها إلـــى المجلـــس، ويجـــوز للجنـــة أن تـــدعو أيـــا مـــن هـــذه المنظمـــات للتحـــدث 
ـــــــب الأمامهـــــــا بشـــــــ ـــــــدم الطل ـــــــي تق ـــــــي أن المنظمـــــــة الت تســـــــتوفي  أن طلبهـــــــا. وٕاذا رئ

علـــى الحفـــاظ علـــى شـــراكة مثمـــرة متواصـــلة المتبعـــة يجـــوز للجنـــة، حرصـــا  المعـــايير
علـــــى أســـــاس أهـــــداف محـــــددة وتـــــدعمها دالئـــــل علـــــى تعـــــاون نـــــاجح ســـــابق   تقـــــوم
فــي طلــب مــا أو  إطــار ألنشــطة تعاونيــة قادمــة، أن توصــي بإرجــاء النظــر  ووجــود
  ه.برفض

ويقرر المجلس، بعد دراسة توصـيات اللجنـة الدائمـة، مـا إذا كـان يجـب قبـول   ٣-٤
ينظـر  منظمة ما للدخول في عالقـات رسـمية مـع منظمـة الصـحة العالميـة أو ال. وال

عــادة فــي طلــب تقدمــه للمــرة الثانيــة منظمــة غيــر حكوميــة مــا إال بعــد انقضــاء ســنتين 
  على قرار المجلس بشأن الطلب األول.

ويبّلــغ المــدير العــام كــل منظمــة بقــرار المجلــس بشــأن طلبهــا، ويحــتفظ بقائمــة   ٤-٤
بأسماء المنظمات التي تم قبولهـا للـدخول فـي عالقـات رسـمية مـع منظمـة الصـحة 
العالمية. وتعمم هذه القائمـة وأيـة تعـديالت تـدخل عليهـا علـى الـدول األعضـاء فـي 

  العالمية. منظمة الصحة

ســـــــــــــــمية بـــــــــــــــين منظمـــــــــــــــة الصـــــــــــــــحة العالميـــــــــــــــة وتســـــــــــــــتند العالقـــــــــــــــات الر   ٥-٤
الحكوميـــــة المعنيــــة إلـــــى خطــــة تعـــــاون تقــــوم علـــــى أســــاس أهـــــداف  غيــــر والمنظمــــة

الطـــــرفين وتحـــــدد األنشـــــطة الواجـــــب القيـــــام بهـــــا لفتـــــرة الســـــنوات عليهـــــا كـــــال  اتفـــــق
الالحقــة. وتحــال هــذه الخطــة كــذلك إلــى المكاتــب اإلقليميــة التابعــة لمنظمــة   الــثالث

التشـــجيع علـــى توثيــق التعـــاون علـــى المســتوى اإلقليمـــي عنـــد  الصــحة العالميـــة بغيــة
  االقتضاء.

ويســتعرض المجلــس، مــن خــالل اللجنــة الدائمــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة   ٦- ٤
إذا   التابعة له، التعاون مع كل منظمة غيـر حكوميـة كـل ثـالث سـنوات ويحـدد مـا

مدرجـة فيهـا. كان من المستحسن اإلبقاء على العالقات الرسـمية مـع المنظمـات ال
 ويـــوزع اســـتعراض المجلـــس للمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة علـــى فتـــرة ثـــالث ســـنوات

  المنظمات كل عام. بحيث يجري استعراض ثلث

ويجوز للمجلس أن يضع حدا للعالقات الرسمية إذا اعتبر أن العالقـات لـم   ٧- ٤
تعــد مالئمــة أو ضــرورية تبعــا لتطــوير البــرامج أو لظــروف أخــرى. وبالمثــل، يجــوز 

مجلس وقف العالقات الرسمية أو قطعها إذا لم تعد منظمـة مـا تسـتوفي المعـايير لل
 المنطبقة لدى إقامة تلك العالقات، أو تخفق في القيـام بـدورها فـي برنـامج التعـاون

  الموافق عليه.
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    ١العالقات مع المنظمات غير الحكومية في المستويين اإلقليمي والوطني  -٥
الوطنيـة غيـر الحكوميـة التابعـة لمنظمـات دوليـة غيـر المنظمات اإلقليميـة أو   ١-٥

  حكومية لها عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية
لهــا عالقــات رســمية مــع  -بحكــم تعريفهــا  -هــذه المنظمــات غيــر الحكوميــة   

المكاتــب اإلقليميـــة لمنظمــة الصـــحة العالميـــة. ويجــب عليهـــا أن تضــع وتنفـــذ برنـــامج 
لميــة علــى المســتويين اإلقليمــي والــوطني لتــأمين تنفيــذ تعــاون مــع منظمــة الصــحة العا

  استراتيجيات توفير الصحة للجميع على المستوى القطري.
المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة اإلقليميـــة والوطنيـــة التـــي ليســـت تابعـــة لمنظمـــة   ٢- ٥

  دولية غير حكومية
مـع هـذه المنظمـات رهـن  يجوز للمكتب اإلقليمي المعني إقامة عالقات عمـل  

التشاور بين المـدير اإلقليمـي والمـدير العـام لمنظمـة الصـحة العالميـة. ويعتبـر وضـع 
  .اً جوهري اً أمر  ٤-٢وتنفيذ برنامج لألنشطة كما هو موضح في الفقرة 

المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة اإلقليميــــة أو الوطنيــــة التابعــــة لمنظمــــات غيــــر   ٣- ٥
  العالمية وليست لها عالقات رسمية مع منظمة الصحة حكومية دولية

لكي تعزز وتدعم منظمة الصحة العالمية إنشاء منظمات غير حكومية قويـة   
 عالقـات عمـلمختلف الميـادين التقنيـة، يجـوز للمكتـب اإلقليمـي المعنـي إقامـة في 

مــــع المنظمــــات اإلقليميــــة أو الوطنيــــة المــــذكورة أعــــاله رهــــن التشــــاور بــــين المــــدير 
لعالميـة. وتسـتند مثـل هـذه العالقـات غيـر اإلقليمي والمدير العـام لمنظمـة الصـحة ا

  .٤-٢يوضع وينفذ كما هو موضح في الفقرة  الرسمية إلى برنامج أنشطة
المزايـــا الممنوحـــة للمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة لـــدى دخولهـــا فـــي عالقـــات مـــع   -٦

  منظمة الصحة العالمية
  تشمل المزايا الممنوحة لدى الدخول في عالقات رسمية ما يلي:  ١-٦

تعيـــين ممثــل لالشـــتراك، دون تصــويت، فـــي اجتماعــات منظمـــة حــق   )١(
الصــــحة العالميـــــة وفــــي اجتماعـــــات اللجــــان والمـــــؤتمرات التــــي تنعقـــــد تحـــــت 

  سلطتها، وذلك بالشروط التالية:
كلمــا ناقشــت جمعيــة الصــحة أو إحــدى اللجــان أو المــؤتمرات المنعقــدة تحــت 

ســبة إلحــدى ســلطة منظمــة الصــحة العالميــة موضــوعا ذا أهميــة خاصــة بالن
علـــى  ءً المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة ذات العالقـــات يحـــق لتلـــك المنظمـــة، بنـــا

دعوة من رئيس االجتماع أو قبوله لطلب مقدم من المنظمـة، أن تـدلي ببيـان 

                                                            
قبل إقامة عالقات عمل بين منظمة الصحة العالمية وٕاحدى المنظمات غير الحكومية الوطنية،    ١

هذه المنظمة، تتخذ التدابير المالئمة الستشارة الحكومـة المعنيـة وقبل االتفاق على برنامج تعاون مع 
 من دستور منظمة الصحة العالمية. ٧١للمادة  اً وفق
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خــــالل توضـــيحي. ويجـــوز للـــرئيس، بموافقـــة االجتمـــاع، أن يـــدعوها كـــذلك، 
 يمناقشـــــة الموضـــــوع المعـــــروض علـــــى االجتمـــــاع، لـــــإلدالء ببيـــــان إضـــــاف

  تفسيري؛
الحصــول علــى الوثــائق غيــر الســرية وغيرهــا مــن الوثــائق التــي يــرى   )٢(

 المدير العام أن من المناسب إتاحتها عن طريق تسهيالت التوزيع الخاصة
  التي قد تنشؤها منظمة الصحة العالمية؛

حق تقـديم مـذكرات للمـدير العـام. ويحـدد المـدير العـام طبيعـة ونطـاق   )٣(
  ت.تعميم هذه المذكرا

وٕاذا قـــدمت إلـــى المـــدير العـــام مـــذكرة يـــرى وجهـــا إليرادهـــا فـــي جـــدول أعمـــال   ٢-٦
جمعية الصحة، تعـرض هـذه المـذكرة علـى المجلـس التنفيـذي لينظـر فـي إدراجهـا فـي 

  جدول أعمال الجمعية.
ـــا المـــذكورة أعـــاله إلـــى منظمـــات غيـــر   ٣- ٦ ـــا شـــبيهة بالمزاي وتمـــنح، عـــادة، مزاي

عالقـات عمـل مـع المكاتـب اإلقليميـة لمنظمـة الصـحة حكومية وطنية/ إقليميـة لهـا 
ـــا ـــة، طبق ـــون بالتشـــاور مـــع اللجـــان ٥للفـــرع  العالمي ، كمـــا يحـــددها المـــديرون اإلقليمي

  اإلقليمية.
وتبــدي، عــادة، المنظمــة الوطنيــة التابعــة لمنظمــة دوليــة غيــر حكوميــة تغطــي   ٤-٦

أو مـن خـالل  الموضوع ذاته، على أساس دولي، وجهات نظرها عن طريق حكومتها
المنظمــة الدوليــة غيــر الحكوميــة التــي تنتمــي هــي إليهــا، مــا لــم تجــر ترتيبــات أخــرى 

  نظرا لعالقاتها الخاصة مع منظمة الصحة العالمية.
مسؤوليات المنظمات غير الحكومية في نطـاق عالقاتهـا مـع منظمـة الصـحة   -٧

  العالمية
نــامج التعــاون المتبــادل تكــون المنظمــات غيــر الحكوميــة مســؤولة عــن تنفيــذ بر   ١-٧

المتفـق عليـه وتبلّـغ منظمـة الصـحة العالميـة بأسـرع وقـت ممكـن إذا تعـذر عليهــا ألي 
  سبب من األسباب الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية.

تســـتغل المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة الفـــرص المتاحـــة لهـــا مـــن خـــالل عملهـــا   ٢-٧
  المية وبرامجها.العادي لنشر معلومات عن سياسات منظمة الصحة الع

تتعاون المنظمات غير الحكومية، فرديا أو جماعيا، في إطـار بـرامج منظمـة   ٣-٧
  الصحة العالمية لتعزيز أهداف توفير الصحة للجميع.

تتعـــاون المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، فرديـــا أو جماعيـــا، مـــع الـــدول األعضـــاء   ٤-٧
قليميــة/ العالميــة لتــوفير حيــث تمــارس أنشــطتها فــي تنفيــذ االســتراتيجيات الوطنيــة/ اإل

  الصحة للجميع.
_____________________  
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  الصالحيات   وتخويل   التطبيق   مجال   -   األولى   المادة
  العالمية.المالية لمنظمة الصحة  إدارة الشؤون الالئحة   هذه   تحكم  ١-١
المــدير العــام مســؤول عــن حســن تســيير شــؤون المنظمــة الماليــة وفــق أحكــام   ٢-١

  هذه الالئحة.
للمدير العـام أن يفـوض لـبعض مـوظفي المنظمـة  ٢-١دون المساس بالمادة   ٣-١

لتنفيــذ هــذه الالئحــة  والمســاءلة المرتبطــة بهــا اآلخــرين مــا يــراه ضــروريا مــن الســلطات
  بصورة فعالة.

المــدير العــام نظامــا ماليــا ومبــادئ توجيهيــة وضــوابط لتنفيــذ أحكــام هــذه يضــع   ٤-١
  الالئحة بهدف تحقيق إدارة مالية فعالة مراعاة لالقتصاد وصون أصول المنظمة.

  الفترة المالية –المادة الثانية 
متــواليين يبــدآن بســنة  تقــويميينعــامين  للميزانيــة البرمجيــة تكــون الفتــرة الماليــة  ١-٢

  زوجية.
  الميزانية –ادة الثالثة الم

ــــة (ويشــــار إليهــــا أدنــــاه   ١- ٣ ــــديرات الميزانيــــة للفتــــرة المالي يعــــد المــــدير العــــام تق
وتعــــرض  مــــن الدســــتور. ٥٥الميزانيــــة")، وذلــــك كمـــا تشــــير إليــــه المـــادة  مقترحـــاتب"

  مقترحات الميزانية بالدوالرات األمريكية.
، وتتضــــمن مالحــــق تقســــم مقترحــــات الميزانيــــة إلــــى أجــــزاء وأبــــواب وفصــــول  ٢-٣

المعلومــات والبيانــات اإليضــاحية التــي قــد تطلبهــا جمعيــة الصــحة، أو تطلــب بالنيابــة 

                                                            
وعدلتـــه جمعيـــات الصـــحة العالميـــة  جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثالثـــة والخمســـون اعتمدتـــهنـــص    ١

ـــــة والســـــتون والرابعـــــة والســـــتون ـــــة والخمســـــون والســـــتون والثاني ـــــرارات ( والسادســـــة والســـــتون  الثامن الق
 ٢٢-٦٤ج ص عو ٦-٦٢ج ص عو ٩-٦٠ج ص عو ٢٠-٥٨وج ص ع  ٦-٥٣ع  ص  ج
ــــــة الرابعــــــة  ٣-٦٦ع ص وج ــــــة الصحــــــة العالميـ ـــــه جمعي ـــــد أقرت ـــــنص الســـــابق فق ــــــرار  ). أمـــــا ال (الق
) وعدلتــه جمعيــات الصــحة العالميــة الثالثــة عشــرة والثامنــة عشــرة والخامســة والعشــرون ٥٠-٤ع  ص  ج
السادســـة والعشـــرون والتاســـعة والعشـــرون والثالثـــون والثالثـــة والثالثـــون والســـابعة والثالثـــون والحاديـــة و 

   ١٣-١٨ع  ص  جو   ١٩-١٣ع  ص  جواألربعــــون والثامنــــة واألربعــــون (القــــرارات  والرابعــــة واألربعــــون
  ٢١-٣٠ع  ص  جو  ٢٧-٢٩ع  ص  جو ٢٦-٢٦ع  ص  جو   ١٥- ٢٥ع  ص  جو   ١٤-٢٥ع  ص  جو
والمقــــــــــــــــــــرر اإلجرائــــــــــــــــــــي  ٢١-٤٨ع  ص  جو ١٦-٤٤ع  ص  ج، و١٢-٤١ع  ص  جو ٨-٣٣ع  ص  جو
  )).١٠(٣٧ع  ص  ج
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عنها، وغير ذلـك مـن المالحـق أو البيانـات التـي قـد يـرى المـدير العـام أنهـا ضـرورية 
  ومفيدة.

يقــدم المــدير العــام مقترحــات الميزانيــة إلــى المجلــس التنفيــذي لدراســتها قبــل   ٣- ٣
ورة العاديــة لجمعيــة الصــحة بــاثني عشــر أســبوعا علــى األقــل وقبــل دورة افتتــاح الــد

المجلــس التنفيــذي التــي ســتنظر فيهــا. وفــي نفــس الوقــت يرســل المــدير العــام هــذه 
  الدول األعضاء (بما فيها الدول األعضاء المنتسبة). التقديرات إلى جميع

أنها إلـى جمعيـة يقدم المجلس التنفيذي هذه المقترحات وأي توصيات لديه بش  ٤-٣
  الصحة. 

تعتمـــد جمعيـــة الصـــحة ميزانيـــة الفتـــرة الماليـــة التاليـــة فـــي الســـنة الســـابقة لفتـــرة   ٥-٣
الســـــنتين التـــــي خصـــــت بهـــــا مقترحـــــات الميزانيـــــة، بعـــــد أن تـــــدرس اللجنـــــة الرئيســـــية 

  المختصة التابعة لها تقديرات الميزانية وتقدم تقريرا عنها.
عنــد انعقــاد دورة المجلــس التنفيــذي التــي يقــدم إذا تــوفرت لــدى المــدير العــام،   ٦-٣

خاللهـــــا إلـــــى جمعيـــــة الصـــــحة مقترحـــــات الميزانيـــــة وتوصـــــياته بشـــــأنها، معلومـــــات 
إلــــى احتمــــال أن تــــدعو الحاجــــة إلــــى تعــــديل المقترحــــات قبــــل موعــــد انعقــــاد  تشــــير
الصــحة، علــى ضــوء بعــض التطــورات، يبّلــغ المــدير العــام ذلــك إلــى المجلــس  جمعيــة

نظر المجلـس فـي إيـراد إشـارة بهـذا الخصـوص فـي توصـياته إلـى جمعيـة التنفيذي، وي
  الصحة.

بعـــــد دورة المجلـــــس التنفيـــــذي التـــــي تـــــدرس فيهـــــا مقترحـــــات الميزانيـــــة أو أي   ٧-٣
توصـــيات يعـــدها المجلـــس، إذا اســـتجدت تطـــورات تقتضـــي أو يستصـــوب معهـــا، فـــي 

لمـــدير العـــام جمعيـــة رأي المـــدير العـــام، إجـــراء تغييـــر فـــي مقترحـــات الميزانيـــة، يبلـــغ ا
  الصحة بذلك.

للمـــــدير العـــــام أن يقـــــدم إلـــــى المجلـــــس كلمـــــا اقتضـــــت الضـــــرورة مقترحـــــات   ٨-٣
ــــة ــــدم  تكميلي ــــادة االعتمــــادات التــــي ســــبق أن وافقــــت عليهــــا جمعيــــة الصــــحة. وتق لزي

التقــديرات بشــكل وطريقــة مطــابقين لشــكل وطريقــة تقــديم تقــديرات ميزانيــة الفتــرة  هــذه
  المالية.

  الميزانية إقرار – الرابعة المادة
 التزامــات بتحمــل العــام للمــدير ترخيصــاً  للميزانيــة الصــحة جمعيــة إقــرار يعتبــر  ١-٤

 حـــدود وفـــي أجلهـــا مـــن الميزانيـــة إقـــرار تـــم التـــي لألغـــراض مـــدفوعات وأداء تعاقديـــة
  .المتاح بالتمويل ورهناً  المعتمدة، المبالغ

 الماليــة الفتــرة فــي ارتباطــات عقــد العــام للمــدير يمكــن الميزانيــة إقــرار بمجــرد  ٢-٤
 رهنـــاً  الالحقـــة، التقويميــة الســـنة فـــي أو الماليــة الفتـــرة تلـــك فــي وتنفيـــذها بهـــا المتعلقــة
  .المتاح بالتمويل
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ويـــرخص للمـــدير العـــام، بموافقـــة مســـبقة مـــن المجلـــس التنفيـــذي أو أي لجنـــة   ٣-٤
أبــواب الميزانيــة. وعنــدما يمنحهــا المجلــس صــالحيات مناســبة، بــإجراء تحــويالت بــين 

ال يكــون المجلــس التنفيــذي أو أيــة لجنــة قــد يفــوض لهــا صــالحيات مناســبة فــي دور 
انعقاد يجوز للمدير العام، بموافقة مسبقة من أغلبيـة أعضـاء المجلـس أو اللجنـة، أن 
يجــري تحــويالت بــين أبــواب الميزانيــة. وعلــى المــدير العــام أن يبلــغ المجلــس التنفيــذي 

  ويالت في دورته التالية.بهذه التح
فــي الوقــت ذاتــه الــذي يجــري فيــه اعتمــاد مقترحــات الميزانيــة، تنشــئ جمعيــة   ٤-٤

ـــا ألســـعار الصـــرف ليتـــولى تعيـــين الحـــد األقصـــى الـــذي يجـــوز إتاحتـــه  الصـــحة مرفق
لتغطية الخسائر الناجمة عن صرف العملة. والغرض من المرفـق هـو إتاحـة إمكانيـة 

انيــة كيمــا يــتم تنفيــذ األنشــطة المبينــة فــي الميزانيــة والتــي المحافظــة علــى مســتوى الميز 
تعتمدها جمعيـة الصـحة بصـرف النظـر عـن األثـر المترتـب علـى أي تقلـب فـي قيمـة 
العمــالت مقابــل الــدوالر األمريكــي بأســعار الصــرف الرســمية المعمــول بهــا فــي األمــم 

  المتحدة. 
  الميزانية تمويل مصادر – الخامسة المادة

ــــتم  ١-٥ ــــلتمو  ي ــــدول تــــدفعها التــــي المقــــّدرة االشــــتراكات طريــــق عــــن الميزانيــــة ي  ال
 طريــق وعــن الصــحة، جمعيــة تضــعه الــذي االشــتراكات تقــدير لجــدول وفقــاً  األعضــاء

 الســابقة الفتــرات عــن المحصــلة والمتــأخرات المتوقعــة، والفائــدة الطوعيــة المســاهمات
 األعضـاء للـدول الماليـة االلتزامـات وتقتصـر. الميزانيـة إلـى ُتعزى أخرى إيرادات وأي

  .المقدرة االشتراكات على المنظمة دستور من ٥٦ المادة بموجب

 التــي المقــدرة االشــتراكات مــن تمويلــه يتعــين الــذي المبلــغ الصــحة جمعيــة تقــر  ٢-٥
 مــــن العــــام المــــدير يجمعــــه أن يتعــــين الــــذي المبلــــغ وتقــــر األعضــــاء، الــــدول تــــدفعها

  .الطوعية المصادر

 تـــدفعها التـــي المقـــدرة االشـــتراكات مـــن تمويلـــه يتعـــين الـــذي المبلـــغ ُيحســـب  ١-٢-٥
 تلــك لــيعكس الصــحة جمعيــة تقــره الــذي اإلجمــالي المبلــغ تســوية بعــد األعضــاء الــدول
 إليهــا المشـار األخـرى المصـادر مـن تمويلهـا يتعــين التـي العاديـة الميزانيـة مـن النسـبة
  .أعاله ١-٥ الفقرة في

 وافقــت الــذي المبلــغ مــن أقــل الميزانيــة تمويــل إجمــالي كــان إذا مــا حالــة فــي  ٣-٥
 خطــط العــام المــدير يســتعرض ، الميزانيــة اقتراحــات بمقتضــى الصــحة جمعيــة عليــه
  .ضرورية تكون قد تعديالت أية إدخال أجل من الميزانية تنفيذ

 مـن عـام كـل مـن ينـاير/ الثـاني كـانون ١ فـي للتنفيذ المقّدرة االشتراكات تُتاح  ٤-٥
 مـــع االتفاقـــات تســـجيل  عنـــد للتنفيـــذ فُتتـــاح الطوعيـــة المســـاهمات أمـــا. الماليـــة الفتـــرة

  .بالموارد المساهمة الجهات
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 االشـتراكات تحصـيل عن سنوية تقارير الصحة جمعية إلى العام المدير يقدم  ٥-٥
 ومصـــادر ،)الســـواء علـــى المقـــّدرة، واالشـــتراكات الطوعيـــة المســـاهمات( والمســـاهمات

  .رىاألخ النقد

  المقدرة االشتراكات – السادسة المادة
يــتم تقســيم االشــتراكات المقــدرة علــى الــدول األعضــاء وفقــا لجــدول التقــديرات   ١-٦

إلــى قســطين ســنويين متســاويين. ولجمعيــة الصــحة أن تقــرر، فــي الســنة األولــى مــن 
الفتــرة الماليــة، تعــديل جــدول تقــدير االشــتراكات الــذي يطبــق علــى الســنة الثانيــة فــي 

  الفترة المالية.
 األعضــاء الــدول العــام المــدير يبلــغ الميزانيــة، الصــحة جمعيــة تعتمــد أن بعــد  ٢-٦

 الــــدول مــــن ويطلــــب الماليــــة الفتــــرة فــــي المقــــّدرة باشــــتراكاتها يتعلــــق فيمــــا بالتزاماتهــــا
  .اشتراكاتها من والثاني األول القسطين تدفع أن األعضاء

 مبلــغ تســوية أو االشــتراكات، تقــدير جــدول تعــديل الصــحة جمعيــة قــررت إذا  ٣-٦
 للســنة األعضــاء الــدول تــدفعها التــي المقــّدرة االشــتراكات مــن ســيموَّل الــذي الميزانيــة
 المعدلــــة بالتزاماتهــــا األعضــــاء الــــدول العــــام المــــدير يبلــــغ الســــنتين، فتــــرة مــــن الثانيــــة
  .اشتراكاتها من المعدل الثاني القسط تدفع أن األعضاء الدول إلى ويطلب

ــــّدرة االشــــتراكات أقســــاط تعتبــــر  ٤-٦ ــــة مســــتحقة المق  كــــانون ١ فــــي الســــداد وواجب
  .بها المتعلقة السنة من يناير/ الثاني

 لــم التــي المبــالغ ُتعتبــر التاليــة الســنة مــن ينــاير/ الثــاني كــانون ١ مــن ابتــداءً   ٥-٦
  .سنة لمدة متأخرة المقّدرة االشتراكات هذه من تسدد

 ٢٠٠ ٠٠٠ عضـو دولـة أية على المقدرة السنوية االشتراكات مجموع بلغ إذا  ٦-٦
 األمريكـي بالـدوالر العضـو الدولـة هـذه اشـتراكات نصـف يقـدَّر أكثر أو أمريكي دوالر

 المقـــدرة الســـنوية االشـــتراكات مجمـــوع قـــل وٕاذا . السويســـري بالفرنـــك اآلخـــر والنصـــف
 الدولـــة هـــذه تاشـــتراكا تقـــدَّر أمريكـــي دوالر ٢٠٠ ٠٠٠ عـــن عضـــو دولـــة أيـــة علـــى

 . وُتــدفع االشــتراكات بالــدوالر األمريكــي أو اليــورو أوفقــط األمريكــي بالــدوالرالعضــو 
 المــدير يحــدده حســبما أكثــر مــن عملــة أخــرى أو أخــرى بعملــة أو الفرنــك السويســري

  .العام

يخضــــع قبــــول المــــدير العــــام أليــــة عملــــة تكــــون غيــــر قابلــــة تمامــــا للتحويــــل   ٧-٦
المـــدير العـــام الســـنوية علـــى أســـاس كـــل حالـــة علـــى حـــدة. وتشـــمل مثـــل هـــذه  لموافقـــة

المــدير العــام أنهــا الزمــة لحمايــة منظمــة الصــحة  يــرى وأحكــامالموافقــات أيــة شــروط 
  العالمية.

ــد  ٨-٦  حســاب فــي المقــدرة اشــتراكاتها لســداد عضــو دولــة تــدفعها التــي المبــالغ ُتقّي
  .مستحق مبلغ أقدم على أوالً  وتطبق العضو الدولة
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ــــد  ٩-٦ ــــالغ تقّي ــــدرة االشــــتراكات مب ــــي المق ــــدفع الت ــــر أخــــرى بعمــــالت ُت ــــدوالر غي  ال
 األمــم فــي بــه المعمــول الصــرف ســعر حســب األعضــاء الــدول حســاب فــي األمريكــي
  .لها العالمية الصحة منظمة تسلَّم تاريخ في المتحدة

 الماليـة الفتـرة عـن مقـدراً  اشـتراكاً  تـدفع أن الجديـدة األعضـاء الدول من ُيطلب  ١٠-٦
 وتقيـد. الصـحة جمعيـة تحـددها التـي للمعـدالت وفقاً  العضوية على فيها تحصل التي
  .فيها مستحقة تصبح التي السنة في إيرادات بوصفها االشتراكات هذه

  الداخلي واالقتراض العامل المال رأس صندوق – السابعة المادة
 فـي الممـول الجـزء تنفيـذ تمويـل المقـدرة، االشـتراكات تسـلم انتظـار فـي يجوز،  ١-٧

 االقتـــراض مـــن ثـــم العامـــل، المـــال رأس صـــندوق مـــن االشـــتراكات هـــذه مـــن الميزانيـــة
 إلـى اللجـوء ويجـوز. العامـل المـال رأس صـندوق مبلغ الصحة جمعية وتقر. الداخلي

  .االئتمانية الصناديق باستثناء النقدية االحتياطيات مقابل في الداخلي االقتراض

 متطلبــات إسـقاطات إلـى العامـل المـال رأس صـندوق مسـتوى يسـتند أن يجـب  ٢-٧
 أن ويجــب. المقــدرة االشــتراكات مــن المتوقعــة والنفقــات اإليــرادات مراعــاة مــع التمويــل
 تغييــر أجــل مــن ،الصــحة جمعيــة إلــى العــام المــدير بهــا يتقــدم قــد اقتراحــات أيــة تكــون

 يوضــح بشــرح ،إقــراره ســبق الــذي المســتوى عــن العامــل المــال رأس صــندوق مســتوى
  .التغيير ضرورة

 ١-٧تقيــد أيــة مبــالغ تــدفع لســداد المبــالغ المقترضــة التــي تــتم بموجــب المــادة   ٣-٧
من تحصيل متأخرات االشتراكات المقدرة وأن تقيد مقابل أي قرض داخلـي مسـتحق، 

  أّوال، ومقابل أي قرض مستحق من صندوق رأس المال العامل ثانيا.
  العائد: من المصادر األخرى –المادة الثامنة 

مـن الدسـتور، قبـول الهبـات  ٥٧يجوز للمدير العام، بموجـب أحكـام المــادة   ١-٨
والوصــايا النقديــة أو العينيــة، شــريطة أن يحــدد إمكانيــة اســتخدام هــذه المســاهمات 
مــن قبــل المنظمــة، وعلــى أن تكــون الشــروط المقترنــة بهــا متفقــة مــع غايــة المنظمــة 

  وسياساتها.
خول المدير العام سلطة فرض رسم على المساهمات الخارجة عن الميزانيـة ي  ٢-٨

فــي الحســاب  هــذا الرســم ويقيــد وفقــا ألحكــام أي قــرار منطبــق تتخــذه جمعيــة الصــحة.
، باإلضافة إلى أية حصـائل فوائـد أو أيـة مبـالغ ماليـة تجنـى الخاص لتكاليف الخدمة

التــي  غيــر المباشــرة التكــاليفســداد جميــع للصــرف علــى اســتثمارات المســاهمات  مــن
المـــوارد وٕادارتهـــا أو ســـداد جـــزء منهـــا.  هـــذه اســـتدرار تتكبـــدها المنظمـــة فيمـــا يخـــص

جميــع التكــاليف المباشــرة المترتبــة علــى تنفيــذ البــرامج  الميزانيــة المعنيــةوتفــرض علــى 
  الممولة من موارد خارجة عن الميزانية.
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  األموال –المادة التاسعة 
لتمكــــــين المنظمــــــة مــــــن تقييــــــد اإليــــــرادات والمصــــــروفات. تنشــــــأ صــــــناديق   ١- ٩

هذه الصناديق جميـع مصـادر الـدخل: الميزانيـة العاديـة، والمـوارد الخارجـة   وتغطي
ــــدخل حســــبما يكــــون  ــــات، وأي مصــــدر آخــــر لل ــــة، وصــــناديق االئتمان عــــن الميزاني

  مناسبا.
تنشــــأ حســــابات للمبــــالغ المحصــــلة مـــــن مقــــدمي المســــاهمات الخارجــــة عـــــن   ٢-٩
يزانيــــــــة وألي صــــــــندوق مــــــــن صــــــــناديق االئتمانــــــــات ليتــــــــاح تســــــــجيل اإليــــــــرادات الم

  والمصروفات ذات الصلة وٕاعداد تقارير عنها.
تنشأ حسابات أخرى، عند الضرورة، كحسابات احتياطية أو لتلبية احتياجـات   ٣-٩

  المنظمة اإلدارية، بما في ذلك النفقات الرأسمالية.
ارة للسـماح بتنفيــذ األنشـطة علــى أســاس للمـدير العــام أن ينشـئ صــناديق دو   ٤-٩

التمويــل الــذاتي. علــى أن يــتم إبــالغ جمعيــة الصــحة بــاألغراض المتوخــاة مــن هــذه 
الحسابات، بمـا فـي ذلـك تفاصـيل مصـادر الـدخل والمصـروفات التـي تتحملهـا هـذه 

  الصناديق والتصرف في الرصيد الفائض في نهاية فترة مالية ما.
، ويخضـــع ٤- ٩و ٣- ٩بموجـــب المـــادتين  يحـــدد غـــرض أي حســـاب ينشـــأ  ٥- ٩

بموجب الالئحة المالية والنظام المالي بالصيغة التي يضعها المدير العام،  ألحكام
االتفــاق  ، ويخضــع أيضــا لــإلدارة الحكيمــة وألي شــروط خاصــة يــتم١- ١٢المــادة 

  المناسبة. بشأنها مع السلطة
  النقد السائل وما يكافئهإيداع  –المادة العاشرة 

يــودع فيهــا يعــين المــدير العــام البنــك أو البنــوك أو المؤسســات الماليــة التــي    ١-١٠
  في حوزة المنظمة. مما هو النقد وما يكافئه

للمـــــــــدير العـــــــــام أن يعـــــــــين مـــــــــديري االســـــــــتثمارات (أو األصـــــــــول) و/ أو     ٢-١٠
فــي  ممــا هــو النقــد ومــا يكافئــهالــذين قــد ترغــب المنظمــة فــي تعييــنهم إلدارة  األمنــاء
  حوزتها.

  النقد وما يكافئهاستثمار  –المادة الحادية عشرة 
ـــة ويجـــوز  نقديـــةيجـــوز اســـتثمار أي مـــوارد     ١-١١ ال تلـــزم لســـداد مـــدفوعات عاجل

  تجميعها بقدر ما يتيح ذلك االستفادة من العائدات التي يمكن استدرارها.
بوصـــــفها إيـــــرادات إلـــــى الحســـــاب الخـــــاص تضـــــاف إيـــــرادات االســـــتثمارات     ٢-١١

لم ينص على خالف ذلـك  ما من الالئحة المالية، ٢-٨الخدمة طبقًا للمادة  لتكاليف
  .بأي صندوق أو حساب محددأو القرارات المتعلقة  النظام الماليفي الالئحة أو 
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يــتم إعــداد سياســات االســتثمار ومبادئــه التوجيهيــة وفقــا ألفضــل الممارســات     ٣-١١
س المــال ومتطلبــات المنظمــة الخاصــة اإلنتاجيــة مــع إيــالء االهتمــام الــالزم لصــون رأ

  بالعائدات.
  المراقبة الداخلية –المادة الثانية عشرة 

  يقوم المدير العام:     ١-١٢

بوضـــع سياســـات وٕاجـــراءات عمليـــة بهـــدف تحقيـــق إدارة ماليـــة فعالـــة ومراعـــاة   (أ)
  االقتصاد وصون أصول المنظمة؛

وعقـد االلتزامـات الماليــة بتعيـين المـوظفين الـذين يصـرح لهـم باسـتالم األمـوال   (ب)
  والصرف بالنيابة عن المنظمة؛

بإنشـــاء هيكـــل فعـــال للمراقبـــة الداخليـــة لضـــمان تحقيـــق الغايـــات واألهـــداف   (ج)
التنفيذيــــة المحــــددة؛ ولالســــتفادة مــــن المــــوارد علــــى نحــــو يحقــــق االقتصــــاد 
ـــــد بالسياســـــات  ـــــة المعلومـــــات وســـــالمتها؛ والتقي والكفـــــاءة؛ وضـــــمان موثوقي

  واألنظمة واللوائح؛ وصون األصول؛ جراءاتوالخطط واإل

إنشـــاء جهـــاز للمراجعـــة الماليـــة الداخليـــة يكـــون مســـؤوال عـــن اســـتعراض نظـــم   (د)
المراقبة الداخلية للمنظمة وتقييمها ورصد مدى مالءمتها وفعاليتهـا. ولتحقيـق 
هذا الغرض تخضع جميع النظم واإلجراءات والعمليـات والوظـائف واألنشـطة 

  إطار المنظمة لهذا االستعراض والتقييم والرصد.التي تتم في 

  المالية والبياناتالحسابات  –المادة الثالثة عشرة 
المحاسـبية  طبقًا للمعايير ينشئ المدير العام ما يلزم من حسابات، ويمسكها   ١-١٣

  الدولية للقطاع العام.

بصــــفة ســــنوية طبقــــًا للمعــــايير المحاســــبية الدوليــــة ماليــــة  بيانــــاتتوضــــع     ٢- ١٣
األوضـاع  باإلضافة إلى ما يلزم من معلومات أخرى ضـرورية لبيـانللقطاع العام، 

  المالية الراهنة للمنظمة.

الماليــــة بالــــدوالرات األمريكيــــة، علــــى أنــــه يجــــوز مســــك  البيانــــاتتعــــرض     ٣- ١٣
  بأية عملة أو عمالت أخرى إذا رأى المدير العام ضرورة لذلك. الحسابات

الماليـــــة إلـــــى مراجـــــع الحســـــابات الخـــــارجي (إلـــــى مراجعـــــي  البيانـــــاتتقـــــدم     ٤-١٣
 الســـنةآذار/ مـــارس التـــالي لنهايـــة  ٣١يتجـــاوز  الحســـابات الخـــارجيين) فـــي موعـــد ال

  التي تتعلق بها.
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تبـــــــــــر ضـــــــــــرورية لتحقيـــــــــــق للمـــــــــــدير العـــــــــــام أن يـــــــــــدفع أي إكراميـــــــــــات تع    ٥-١٣
ات ـــــــن الحسابـــــــغ ضمـــــــذه المبالــــــــالمنظمـــــة. ويقـــــدم بيـــــان بمـــــا يـــــدفع مـــــن ه مصــــلحة
  ة.ــالختامي
للمــدير العــام أن يصــرح، بعــد التحــري الكامــل، بشــطب قيمــة مــا يحــدث مــن     ٦-١٣

خســائر فــي أي مــن األصــول عــدا االشــتراكات المتــأخرة. ويقــدم بيانــا بهــذه الخســائر 
  الحسابات الختامية.المشطوبة ضمن 

  المراجعة الخارجية –المادة الرابعة عشرة 
 يكـون للحسـابات) خـارجيين مراجعين( خارجياً  مراجعاً  الصحة جمعية تعين    ١-١٤
 مركــز لــه يكــون أو ممــاثالً  لقبــاً  يحمــل مســؤوالً  أو( للحســابات عامــاً  مراجعــاً  مــنهم كــل

 تشــمل ســنوات أربــع الواليــة فتــرة وتكــون. األعضــاء الــدول حكومــات إلحــدى) مماثــل
 والجمعيـة. سـنوات أربـع تبلـغ إضـافية لفتـرة واحـدة مرة تجديدها ويمكن ميزانية، فترتي
 الحسـابات مراجعـي( المعـين الخـارجي الحسابات مراجع تنحية تملك التي وحدها هي

  ).المعينين الخارجيين
مـــع مراعــــاة أيــــة توجيهـــات خاصــــة تصــــدرها جمعيـــة الصــــحة، تجــــرى كــــل     ٢-١٤

 الحسـابات مراجعـي(الحسـابات الخـارجي مراجعات الحسابات التي يطلب من مراجع 
) القيــام بهــا وفقــا للمعــايير العامــة المقبولــة عمومــا فــي مراجعــة الحســابات الخــارجيين

  ووفقا للصالحيات اإلضافية الواردة في مرفق هذه الالئحة.
) إبــــــداء لمراجعــــــي الحســــــابات الخــــــارجيينلمراجــــــع الحســــــابات الخــــــارجي (    ٣-١٤

مالحظات بصدد فعالية اإلجراءات المالية ونظام المحاسبة والمراقبة الماليـة الداخليـة 
  وبوجه عام بشأن إدارة المنظمة وتنظيمها.

ــــــع مراجــــــع الحســــــابات الخــــــارجي (    ٤-١٤ ) مراجعــــــو الحســــــابات الخــــــارجيونيتمت
ت باســــتقالل تــــام، وهــــو المســــؤول الوحيــــد (هــــم المســــؤولون الوحيــــدون) عــــن للحســــابا

بشـأن إجـراء أي فحـص أدنـاه  ٧-١٤باستثناء ما تسمح بـه المـادة  مراجعة الحسابات
  .محلي أو خاص

 مراجعـــــيمراجـــــع الحســـــابات الخـــــارجي (لجمعيـــــة الصـــــحة أن تطلـــــب مـــــن     ٥-١٤
ـــة  )الخـــارجيين الحســـابات ـــات فحـــص معين ـــديم تقـــارير منفصـــلة عـــن القيـــام بعملي وتق

  نتائجها.
لمراجعــــــــــــي  (يقــــــــــــدم المــــــــــــدير العــــــــــــام لمراجــــــــــــع الحســــــــــــابات الخــــــــــــارجي     ٦-١٤

جميـــع التســـهيالت التـــي قـــد يطلبهـــا (يطلبونهـــا) عنـــد إجـــراء  )الخـــارجيين الحســـابات
  المراجعة.

فــي ســبيل ، )لمراجعــي الحســابات الخــارجيين لمراجــع الحســابات الخــارجي (    ٧-١٤
ي أو خـــــاص، أو لالقتصـــــاد فـــــي نفقـــــات المراجعـــــة، االســـــتعانة إجـــــراء فحـــــص محلـــــ

بخدمات أي مراجع حسابات عام في إحدى الدول (أو مسؤول ذي صـفة مماثلـة) أو 
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بخدمات مراجعـي حسـابات تجـاريين عمـوميين مـن ذوي السـمعة الحسـنة أو بخـدمات 
مراجعـــو الحســـابات أي شـــخص أو مكتـــب آخـــر يـــرى مراجـــع الحســـابات الخـــارجي (

  جيون) أنه يملك الخبرة الفنية الالزمة.الخار 
عـن  الخارجيون) تقريراً مراجعو الحسابات يقدم مراجع الحسابات الخارجي (    ٨-١٤

 المدير العام بموجب المـادة الثالثـة عشـرة التي يعدها لبيانات المالية السنويةا مراجعة
للمــادة  اً وفقــويتضــمن التقريــر أيــة معلومــات يــرى (يــرون) أنهــا الزمــة . مــن الالئحــة

  .اإلضافية والصالحيات ٣- ١٤
 (مراجعــي الحســابات الخــارجيين) مراجــع الحســابات الخــارجييقــدم تقريــر     ٩- ١٤
إلـى جمعيـة  عـن طريـق المجلـس التنفيـذي المالية التي تمـت مراجعتهـا البيانات مع

الماليــة التــي تتعلــق الســنة أيــار/ مــايو التــالي لنهايــة  ١يتجــاوز  الصــحة فــي موعــد ال
وتقريـر البيانـات الماليـة السـنوية  بها الحسـابات الختاميـة. ويفحـص المجلـس التنفيـذي

(تقــارير) مراجعــة الحســابات ثــم يقــدمها إلــى جمعيــة الصــحة مــع أيــة تعليقــات يراهـــا 
  الزمة.

  القرارات التي تترتب عليها مصروفات –المادة الخامسة عشرة 
التنفيــــذي قــــرارا تترتــــب عليــــه ال تتخــــذ جمعيــــة الصــــحة وال يتخــــذ المجلــــس     ١-١٥

مصـروفات إال بعـد النظــر فـي تقريـر مــن المـدير العـام بشــأن اآلثـار اإلداريـة والماليــة 
  التي تترتب على االقتراح.

عنـــــــدما يـــــــرى المـــــــدير العـــــــام أن االعتمـــــــادات القائمـــــــة ال تســـــــمح بإنفـــــــاق     ٢-١٥
جمعيــة المصــروفات المقترحــة، ال يجــوز االرتبــاط بهــذه المصــروفات حتــى تخصــص 

  الصحة ما يلزم لها من اعتمادات.
  أحكام عامة –المادة السادسة عشرة 

يعمــل بهــذه الالئحــة اعتبــارا مــن تــاريخ موافقــة جمعيــة الصــحة عليهــا مــا لــم     ١-١٦
  يجوز تعديلها إال من قبل جمعية الصحة.  تحدد جمعية الصحة غير ذلك. وال

ي مـــن البنـــود المتقدمـــة، فـــي حالـــة الشـــك فيمـــا يتعلـــق بتفســـير وتطبيـــق أ    ٢- ١٦
سلطة البت فيه، على أن يصدق المجلس التنفيذي على ذلك في دورته  للمدير العام

  التالية.
 ٤- ١يدخل النظام المـالي الـذي يضـعه المـدير العـام كمـا يـرد فـي المـادة     ٣- ١٦

يدخلها المدير العـام علـى ذلـك النظـام، حيـز النفـاذ  المذكورة أعاله، والتعديالت التي
دما يصــدق المجلــس التنفيــذي عليهــا. ويعـرض تقريــر بشــأنها علــى جمعيــة الصــحة بعـ

  لغرض العلم.
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  مرفق
  

  صالحيات إضافية
  تحكم المراجعة الخارجية

  لحسابات منظمة الصحة العالمية
يقــوم مراجــع (مراجعــو) الحســابات الخــارجي (الخــارجيون) بمراجعــة حســابات منظمــة   -١

الصحة العالمية، بما في ذلك جميع صناديق االئتمانات والحسابات الخاصة، بالشـكل الـذي 
  يراه (يرونه) ضروريا وذلك للتحقق من:

  أن البيانات المالية مطابقة لدفاتر المنظمة وسجالتها؛  (أ)
ت الماليــــة المبينــــة فــــي البيانــــات تمــــت وفقــــا لألنظمــــة والالئحــــة أن العمليــــا  (ب)

  وألحكام الميزانية وغير ذلك من التوجيهات المعمول بها؛
أن األوراق المالية واألموال المودعة لدى الغير أو تحت يـد المنظمـة قـد تـم   (ج)

التثبت منها بمقتضى شهادات مباشـرة مـن الجهـات التـي تـودع بهـا المنظمـة أموالهـا 
  أو بالعد الفعلي؛

أن إجــراءات المراقبــة الداخليــة، بمــا فــي ذلــك مراجعــة الحســابات الداخليــة،   (د)
  وافية بالغرض بالنظر إلى األهمية التي تعلق عليها؛

أن تسجيل جميع األصول والخصوم والفائض والعجز قد تم وفقا إلجـراءات   )ه(
  يقبلها مراجع (مراجعو) الحسابات الخارجي (الخارجيون).

مراجـــع (مراجعـــو) الحســـابات الخـــارجي (الخـــارجيون) هـــو (هـــم) الحكـــم الوحيـــد فيمـــا   -٢
يتعلــق بقبــول الشــهادات أو االدعــاءات المقدمــة مــن األمانــة العامــة، كليــا أو جزئيــا، ولــه أن 
يقوم (ولهم أن يقوموا) بعملية فحـص وتثبـت تفصـيلية لمـا يختـاره (يختارونـه) مـن بـين جميـع 

  ا في ذلك السجالت الخاصة باإلمدادات والمعدات.السجالت المالية بم
لمراجــع (لمراجعــي) الحســابات الخــارجي (الخــارجيين) وموظفيــه (ومــوظفيهم) حريــة   -٣

االطالع في أي وقت مناسب على جميع الدفاتر والسجالت وغير ذلك من المسـتندات التـي 
اء المراجعـة. ويسـمح يراها مراجع (مراجعو) الحسابات الخارجي (الخـارجيون) ضـرورية إلجـر 

ـــــبهم) بـــــاالطالع علـــــى  للمراجـــــع الخـــــارجي (للمـــــراجعين الخـــــارجيين) بنـــــاء علـــــى طلبـــــه (طل
المعلومات المصنفة على أنها "خاصة" والتي توافق األمانة العامـة علـى أنهـا الزمـة للمراجـع 
الخــارجي (للمــراجعين الخــارجيين) ألغــراض مراجعــة الحســابات وكــذلك المعلومــات المصــنفة 

أنها سرية. وعلى المراجع الخـارجي (المـراجعين الخـارجيين) والعـاملين معـه (معهـم) أن  على
يحترمـــوا الطبيعـــة الخاصـــة والســـرية أليـــة معلومـــات مصـــنفة علـــى هـــذا النحـــو توضـــع تحـــت 
تصــرفهم، وأال يســتخدموها إال فــي األغــراض التــي تتصــل مباشــرة بــأداء عمليــات المراجعــة. 

الخــارجي (الخــارجيين) أن يســترعي (يســترعوا) نظــر جمعيــة  ولمراجــع (لمراجعــي) الحســابات
الصــحة إلــى أيــة حالــة تحجــب عنــه (عــنهم) فيهــا المعلومــات المصــنفة علــى أنهــا "خاصــة" 

  والتي يرى (يرون) أنها الزمة ألغراض المراجعة.
واردة فـي ليس من سلطة المراجع الخارجي (المـراجعين الخـارجيين) رفـض أي بنـود   -٤

ن لــه أن يوجــه (لهــم أن يوجهــوا) نظــر المــدير العــام إلــى أيــة عمليــة تخــامره الحســابات ولكــ
(تخــامرهم) شــكوك فــي قانونيتهــا أو ســالمتها، التخــاذ الــالزم. وتبلــغ اعتراضــات المراجــع، 

  الحسابات. على هذه العمليات أو غيرها، إلى المدير العام فورا عندما تظهر أثناء فحص
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ت الخارجي (الخارجيين) ويوقع (يوقعـون) رأيـا بشـأن يبدي مراجع (مراجعو) الحسابا  -٥
  البيانات المالية للمنظمة. ويتضمن الرأي العناصر األساسية التالية:

  تحديد البيانات المالية التي تمت مراجعتها؛  (أ)
اإلشــارة إلــى مســؤولية إدارة الهيئــة ومســؤولية المراجــع الخــارجي (المــراجعين   (ب)

  الخارجيين)؛
  إلى المعايير المتبعة في إجراء المراجعة المالية؛اإلشارة   (ج)
  وصف العمل الذي تم أداؤه؛  (د)

  إبداء الرأي بشأن البيانات المالية  وما إذا كانت:  )ه(
)  تعــرض بوضــوح الموقــف المــالي فــي نهايــة الفتــرة ونتــائج التنفيــذ لتلــك ١(

  الفترة؛
  )  قد أعدت وفقا للسياسات المحاسبية المعلنة؛٢(
لسياســـات المحاســـبية مطبقـــة علـــى أســـاس متوافـــق مـــع الفتـــرة الماليـــة )  ا٣(

  السابقة؛
إبداء الـرأي بشـأن امتثـال المعـامالت الماليـة ألحكـام الالئحـة الماليـة والسـند   (و)

  التشريعي؛
  تاريخ إبداء الرأي؛  (ز)
ـــــــه   (ح) اســـــــم مراجـــــــع (مراجعـــــــي) الحســـــــابات الخـــــــارجي (الخـــــــارجيين) ووظيفت

  (وظيفتهم)؛
  ن الذي تم فيه التوقيع على التقرير؛المكا  (ط)
اإلشـــارة، عنـــد الضـــرورة، إلـــى تقريـــر مراجـــع الحســـابات الخـــارجي (تقـــارير   (ي)

  مراجعي الحسابات الخارجيين) عن البيانات المالية.
يجــب أن يتضــمن تقريــر المراجــع الخــارجي (المــراجعين الخــارجيين) بشــأن البيانــات   -٦

  المالية ما يلي:
  ذي قام (قاموا) به ومداه؛نوع الفحص ال  (أ)

المســـائل التـــي تـــؤثر علـــى اكتمـــال الحســـابات أو دقتهـــا، علـــى أن يتضـــمن   (ب)
  التقرير، حسب اللزوم:

  )  المعلومات الالزمة لتفسير الحسابات بوضوح؛١(
  )  أي مبالغ كان يتعين تحصيلها ولم تدرج في الحسابات؛٢(
رئ، ولــم تســجل أو تــدون )  أي مبــالغ يوجــد بشــأنها التــزام قــانوني أو طــا٣(

  في البيانات المالية؛
  )  المصروفات التي ال تؤيدها مستندات سليمة؛٤(
)  ما إذا كانت المنظمة تمسك دفاتر حسـابات منتظمـة، وٕاذا كـان هنـاك ٥(

خـــروج ذو طـــابع مســـتمر وملمـــوس علـــى مبـــادئ المحاســـبة المقبولـــة عامـــة 
  فينبغي الكشف عنه؛

  ينبغي أن تحاط جمعية الصحة علما بها مثل:المسائل األخرى التي   (ج)
  )  حاالت التزييف أو افتراض التزييف؛١(



 114 الوثائق األساسية 

)  اإلسراف في إنفاق أمـوال المنظمـة أو أصـولها األخـرى أو إنفاقهـا فـي ٢(
غيـــر الوجـــوه المخصصـــة لهـــا (بغـــض النظـــر عـــن ســـالمة القيـــود الحســـابية 

  الخاصة بهذه العمليات)؛
  ة لتحمل مصاريف أخرى كبيرة؛)  اإلنفاق الذي يعرض المنظم٣(
)  أي عيب في النظام العام أو في القواعد التفصيلية التي تحكم الرقابـة ٤(

  المفروضة على اإليرادات والمصروفات أو على اإلمدادات والمعدات؛
)  اإلنفــاق الــذي ال يتفــق ومقاصــد جمعيــة الصــحة مــع مراعــاة عمليــات ٥(

  النقل المرخص بها في الميزانية؛
اإلنفـــــاق الـــــذي يتجـــــاوز قيمـــــة االعتمـــــادات المعدلـــــة بعمليـــــات النقـــــل )  ٦(

  المرخص بها في الميزانية؛
  )  اإلنفاق الذي ال يتمشى مع أحكام الترخيص الصادر بشأنه؛٧(

الدقـــة أو خالفهـــا فـــي الســـجالت الخاصـــة باإلمـــدادات والمعـــدات، مـــن واقـــع   (د)
  عمليات الجرد وفحص السجالت.

  يتضمن التقرير إشارة إلى:وفضال عن ذلك يجوز أن 
العمليـــــات التـــــي وردت ضـــــمن حســـــابات فتـــــرة ماليـــــة ســـــابقة والتـــــي أمكـــــن   )ه(

الحصــول علــى معلومــات جديـــدة بشــأنها، أو العمليــات الخاصـــة بفتــرة ماليــة الحقـــة 
  والتي يبدو من المستصوب أن تخطر جمعية الصحة بها سلفا.

ن) أن يبـــدي (يبـــدوا) لجمعيـــة لمراجـــع (لمراجعـــي) الحســـابات الخـــارجي (الخـــارجيي  - ٧
ــــة ــــائج  مالحظــــات  الصــــحة أو للمــــدير العــــام أي ــــي  بشــــأن النت عنهــــا مراجعــــة   أســــفرت  الت

  وأية تعليقات على التقرير المالي يراها (يرونها) مناسبة. الحسابات
متى كان مجال المراجعة ضيقا أمام المراجع الخارجي (المراجعين الخارجيين) أو   - ٨

ــم يتســن لــه  الحصــول علــى إثباتــًات كافيــة فعلــى المراجــع الخــارجي (المراجعــون  (لهــم)إذا ل
الخــارجيون) أن يشـــير (يشـــيروا) إلـــى ذلــك فـــي تقريـــره (تقريـــرهم) مــع توضـــيح ســـبب تعليقاتـــه 

  (تعليقاتهم) وأثر ذلك بالنسبة للوضع المالي والعمليات المالية الواردة في السجالت.
(المراجعـون الخـارجيون) تقريـره (تقريـرهم) أي  ال يجوز أن يضمن المراجع الخـارجي  -٩

  للمدير العام أوال فرصة مالئمة لشرح المسألة محل المالحظة. نقد قبل أن تتاح
ال يتعين على المراجع الخارجي (المراجعين الخارجيين) ذكر أية مسألة مشـار إليهـا   -١٠

  فيما تقدم تكون، في رأيه (رأيهم) غير ذات بال من كل الوجوه.
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  النطاق والغرض
يشــتمل النظــام األساســي للمــوظفين علــى الشــروط األساســية للخدمــة وعلــى   

حقــــوق مــــوظفي األمانــــة العامــــة لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة وواجبــــاتهم والتزامــــاتهم 
األساســية. ويمثــل هــذا النظــام األساســي المبــادئ العريضــة لسياســة المــوظفين التــي 

مـوظفي األمانـة العامـة وفـي إدارتهـا. وللمـدير يسترشد بها المدير العام في اختيار 
العام بوصفه المسـؤول اإلداري األعلـى أن يصـدر وأن ينفـذ الئحـة للمـوظفين تتفـق 

  وهذه المبادئ إذا رأى ضرورة لذلك.

  الواجبات وااللتزامات واالمتيازات - أوالً 
جميـع مــوظفي المنظمــة موظفـون مــدنيون دوليــون ومسـؤولياتهم ليســت وطنيــة   ١-١
يحـدوهم  ل دولية بحتة وهم إذ يقبلون التعيين يتعهدون بالنهوض بأعبـاء وظـائفهم الب

  في سلوكهم سوى مصلحة منظمة الصحة العالمية وحدها.
جميـــــع المـــــوظفين خاضـــــعون لســـــلطة المـــــدير العـــــام ولقراراتـــــه التـــــي تصـــــدر   ٢-١

بإلحـــــاقهم بـــــأي نشـــــاط مـــــن أنشـــــطة منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة أو أي منصـــــب مـــــن 
ا. وهــم مســؤولون أمــام المــدير العــام عــن ممارســة األعمــال الموكولــة إلــيهم. مناصــبه

  ويكون كل وقت الموظفين، من حيث المبدأ، تحت تصرف المدير العام.
ال يجــوز للمــوظفين فــي أداء واجبــاتهم أن يلتمســوا أو يقبلــوا تعليمــات مــن أيــة   ٣-١

  حكومة أو سلطة خارج المنظمة.
أو يشــــغل أي منصــــب أو عمــــل يتنــــافى مــــع  ال يجــــوز أن يقبــــل الموظــــف  ٤- ١
  حسن أدائه لواجباته في منظمة الصحة العالمية. يقتضيه  ما
يجب أن يكون سلوك الموظفين الئقـا علـى الـدوام بمركـزهم كمـوظفين مـدنيين   ٥-١

دوليين. وعليهم أن يتجنبوا القيام بأي عمل وكذلك بوجه خاص اإلدالء بـأي تصـريح 
ئ علـى مركـزهم. وال ينتظـر مـن الموظـف أن يتخلـى عـن علني قد يكون له تـأثير سـي

ـــه دائمـــا أن يراعـــي  ـــة ولكـــن علي ـــه السياســـية والديني ـــة أو عـــن معتقدات مشـــاعره الوطني
  تفرضه عليه صفته الدولية من تحفظ وكياسة. ما

                                                            
 جمعيـــــــات) وعدلتـــــــه ٥١-٤ع  ص  جنـــــــص أقرتـــــــه جمعيـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة الرابعـــــــة (القـــــــرار    ١

 ٣٣-١٢ع  ص  ج القــــرارات( والثانيــــة والســــتون العالميــــة الثانيــــة عشــــرة والخامســــة والخمســــون الصــــحة
 ).٧-٦٢ع  ص  جو ٢١-٥٥ع  ص  جو
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على الموظفين أن يلتزموا منتهى التكتم في جميع الشؤون المتعلقـة بعملهـم   ٦- ١
غــوا أي شــخص بأيــة معلومــات غيــر معلنــة تكــون معروفــة الرســمي. وعلــيهم أال يبل

علـى تـرخيص مـن  ءً لهم بحكم وظيفتهم الرسمية إال بصدد قيامهم بواجباتهم أو بنـا
يجـــوز لهـــم فـــي أي وقـــت وال بـــأي وجـــه أن يســـتغلوا لمصـــلحتهم   المـــدير العـــام. وال

الشخصــــــية معلومــــــات معروفــــــة لهــــــم بحكــــــم وظيفــــــتهم الرســــــمية. وال تنتهــــــي هــــــذه 
  زامات بانتهاء خدمة الموظف.االلت
ــــة أو   ٧-١ ــــل أي تكــــريم أو وســــام أو خدمــــة أو هدي ال يجــــوز ألي موظــــف أن يقب

مكافأة من أية حكومة أو من أي مصدر آخر خارج المنظمة إذا كـان ذلـك يتعـارض 
  مع صفته كموظف مدني دولي.

أي موظــف يرشــح لوظيفــة عامــة ذات طــابع سياســي عليــه أن يســتقيل مــن   ٨- ١
  العامة. األمانة

ـــــــة   ٩- ١ ـــــــع بهـــــــا منظمـــــــة الصـــــــحة العالمي ـــــــي تتمت ـــــــازات الت الحصـــــــانات واالمتي
ــــــررة لمصــــــلحة المنظمــــــة. وال يجــــــوز أن  ٦٧المــــــادة   بمقتضــــــى مــــــن الدســــــتور مق

الموظفــــــــون مــــــــن هــــــــذه الحصــــــــانات واالمتيــــــــازات ذريعــــــــة لعــــــــدم الوفــــــــاء   يتخــــــــذ
المــدير العــام الخاصــة أو لعــدم مراعــاة القــوانين ولــوائح الشــرطة. ويملــك   بالتزامــاتهم

حصــاناته فــي أيــة حالــة تنشــأ  حــق اتخــاذ قــرار برفــع أي مــن امتيــازات الموظــف أو
  بهذا الشأن.

  يؤدي جميع الموظفين اليمين التالي:     ١٠-١
أقســــم (أتعهـــــد، أؤكـــــد، أعـــــد) بــــأن أقـــــوم بكـــــل والء وٕادراك وضـــــمير، بأعبـــــاء 

لميـة، الوظائف التي تسند إلـّي كموظـف مـدني دولـي فـي منظمـة الصـحة العا
بهــــذه األعبــــاء ال يحــــدوني فــــي ســــلوكي ســــوى صــــالح منظمــــة وأن أنهــــض 

الصــحة العالميــة، وأال ألــتمس أو أقبــل فــي أداء واجبــاتي تعليمــات مــن أيــة 
  المنظمة. حكومة أو سلطة خارج

فـــي جلســـة عامـــة مـــن جلســـات جمعيـــة  اً يـــؤدي المـــدير العـــام اليمـــين شـــفوي    ١١-١
ـــــب المـــــدي ـــــة، ويؤديـــــه نائ ر العـــــام والمـــــديرون العـــــامون المســـــاعدون الصـــــحة العالمي

  .اً والمديرون اإلقليميون أمام المدير العام. ويؤديه بقية الموظفين كتابي

  تصنيف الوظائف والموظفين - ثانياً 
يتخذ المدير العـام مـا يلـزم مـن تـدابير لتصـنيف الوظـائف والمـوظفين بحسـب   ١-٢

  طبيعة الواجبات والمسؤوليات المطلوبة.
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  الرواتب وما يتصل بها من بدالت - ثالثاً 
تتــــولى جمعيــــة الصــــحة العالميــــة بنــــاء علــــى توصــــية المــــدير العــــام وبمشــــورة   ١-٣

المجلـــس التنفيـــذي تحديـــد رواتـــب نائـــب المـــدير العـــام والمـــديرين العـــامين المســـاعدين 
  والمديرين اإلقليميين.

أســــاس  يقــــوم المــــدير العــــام بتحديــــد مســــتويات رواتــــب بقيــــة المــــوظفين علــــى  ٢-٣
الواجبات والمسؤوليات التي تسند إليهم. ويحدد المـدير العـام خطـة الرواتـب والبـدالت 

إلــى جــداول الرواتــب والبــدالت المعمــول بهــا فــي األمــم المتحــدة.  اً مــع االســتناد أساســ
علـــى أن للمـــدير العـــام أن يحـــدد رواتـــب وبـــدالت المـــوظفين الـــذين يشـــغلون وظـــائف 

ألفضل الممارسات المحليـة السـائدة. أمـا الموظفـون  اً فقوذلك و  اً يختار شاغلوها محلي
، فيتقاضون مكافآت تختلف بحسب مقـر اً الذين يشغلون وظائف يختار شاغلوها دولي

العمل وتراعى فيها تكاليف المعيشـة بالنسـبة للمـوظفين المعنيـين ومسـتويات المعيشـة 
المقـررة فـي األمـم وغير ذلك من العوامل. وأي خروج على جداول الرواتـب والبـدالت 

المتحــــدة قــــد تقتضــــيه احتياجــــات منظمــــة الصــــحة العالميــــة يجــــب أن يعــــرض علــــى 
  به من المجلس التنفيذي. اً المجلس التنفيذي إلقراره أو أن يكون مرخص

  التعيينات والترقيات - اً رابع
  يعين المدير العام الموظفين بحسب حاجة المنظمة.  ١-٤
ي في تعيين الموظفين ونقلهـم وٕاعـادة انتـدابهم يجب أن يكون االعتبار الرئيس  ٢-٤

وتـــرقيتهم هـــو ضـــرورة تحقيـــق أعلـــى مســـتويات الكفـــاءة والمقـــدرة والنزاهـــة. ويجـــب أن 
  تراعى أهمية اختيار الموظفين على أوسع أساس جغرافي ممكن.

يجــب أن يــتم اختيــار المــوظفين دون اعتبــار للعنصــر أو العقيــدة أو الجــنس.   ٣-٤
اإلمكــان، أن يكــون هــذا االختبــار بنــاًء علــى مســابقة؛ ومــع ذلــك، فــإن ويجــب، بقــدر 

ذكر أعـاله ال ينطبـق علـى الوظـائف التـي يـتم شـغلها بنـاًء علـى نقـل الموظـف أو  ما
  إعادة انتدابه دون ترقية وفقًا لما تقتضيه مصلحة المنظمة.

مـــع عـــدم ســـد الطريـــق أمـــام الكفـــاءات الجديـــدة فـــي كافـــة المســـتويات تمـــأل   ٤- ٤
الوظائف الشاغرة بترقية األشخاص الموجودين فعال في خدمة المنظمة باألفضـلية 
علـــى األشـــخاص الـــذين يـــأتون مـــن خارجهـــا. وتطبـــق هـــذه األفضـــلية كـــذلك، علـــى 

األمـــم المتحـــدة والوكــاالت المتخصصـــة التـــي أقيمـــت  أســاس المعاملـــة بالمثـــل، علــى
  عالقات بينها وبين األمم المتحدة.

نائــب المــدير العــام والمــديرين العــامين المســاعدين والمــديرين يكــون تعيــين   ٥- ٤
للشـروط التـي يحـددها  اً اإلقليميين لفترة ال تتجـاوز خمـس سـنوات قابلـة للتجديـد وفقـ

المجلـــس التنفيـــذي بخصـــوص أهليـــة المـــديرين اإلقليميـــين إلعـــادة التعيـــين. ويعـــين 
  هذا النظام األساسي.ل اً باقي الموظفين بالشروط التي يحددها المدير العام وفق
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يحدد المدير العام المستويات الصحية التي ينبغي أن تتوافر قبل التعيين فـي   ٦-٤
  الموظف الذي ينتظر تعيينه.
  اإلجازة السنوية والخاصة - اً خامس

يســمح للمــوظفين بإجــازة ســنوية مناســبة. وللمــدير العــام فــي حــاالت اســتثنائية   ١-٥
  أن يصرح بإجازة خاصة.

المنظمـة بالوقـت الـالزم لسـفر الموظـف لكـي يقضـي إجازتـه فـي وطنـه تسمح   ٢-٥
  بصورة دورية وذلك بالشروط واألوضاع التي يحددها المدير العام.

  التأمين االجتماعي - اً سادس
تتخذ الترتيبـات الالزمـة إلشـراك المـوظفين فـي الصـندوق المشـترك للمعاشـات   ١-٦

  م الصندوق المذكور.التقاعدية لموظفي األمم المتحدة طبقا لنظا
ـــأمين االجتمـــاعي للمـــوظفين يتضـــمن أحكامـــا   ٢-٦ يضـــع المـــدير العـــام نظامـــا للت

لحمايـــة الصـــحة ولإلجـــازة المرضـــية وٕاجـــازة األمومـــة ولصـــرف تعـــويض معقـــول فـــي 
حـــاالت المـــرض أو وقـــوع حـــادث أو الوفـــاة التـــي تنـــتج عـــن قيـــام الموظـــف بواجبـــات 

  رسمية بالنيابة عن المنظمة.
  نفقات السفر ونقل األثاث - اً سابع

مــع مراعــاة الشــروط واألوضــاع التــي يحــددها المــدير العــام تتكفــل المنظمــة   ١- ٧
بنفقات سفر الموظفين كما تتكفل، متى كان هناك مقتضى لذلك، بنفقات سفر من 

  يعولونهم:
  عند التعيين وعند تغيير مقر العمل بعد ذلك،

  عند الحصول على إجازة مصرح بها في الوطن،
  ند انتهاء الخدمة.ع

مــــع مراعــــاة الشــــروط واألوضــــاع التــــي يحــــددها المــــدير العــــام تــــدفع منظمــــة   ٢-٧
  الصحة العالمية نفقات نقل أثاث الموظفين:

  عند التعيين وعند تغيير مقر العمل بعد ذلك،
  عند انتهاء الخدمة.

  العالقات مع الموظفين - اً ثامن
إلشراك الموظفين فـي مناقشـة السياسـات يتخذ المدير العام الترتيبات الالزمة   ١-٨

  المتعلقة بشؤون الموظفين.
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  انتهاء الخدمة - اً تاسع
للمـــوظفين أن يســـتقيلوا مـــن األمانـــة العامـــة بعـــد أن يرســـلوا إلـــى المـــدير العـــام   ١-٩

  اإلشعار المنصوص عليه في شروط تعيينهم.
إذا كانــــت للمــــدير العــــام أن ينهــــي خدمــــة الموظــــف وفقــــا لشــــروط تعيينــــه أو   ٢-٩

ضــرورات العمــل تقتضــي إلغــاء الوظيفــة أو تخفــيض عــدد المــوظفين، أو إذا تبــين أن 
عمل الشخص غير مرض أو إذا حالت ظـروف صـحية دون اسـتمرار هـذا الشـخص 

  في الخدمة.
فــي حالــة قيــام المــدير العــام بإنهــاء الخدمــة، يعطــى للموظــف إخطــار ســابق   ٣-٩

  وتعويض مالي وفقا لشروط تعيينه.
  يضع المدير العام نظاما لدفع منح عند العودة إلى الوطن.  ٤-٩
ال يســتبقى الموظفــون، فــي األحــوال العاديــة، فــي الخدمــة العاملــة بعــد بلــوغهم   ٥-٩

السن التي ينص نظام صندوق المعاشات التقاعديـة علـى أنهـا سـن التقاعـد. وللمـدير 
ذه فـــي حـــاالت العـــام، إذا اقتضـــت ذلـــك مصـــلحة المنظمـــة، أن يمـــدد ســـن التقاعـــد هـــ

  استثنائية.
  اإلجراءات التأديبية - اً عاشر 

للمــــدير العــــام أن يتخــــذ إجــــراءات تأديبيــــة ضــــد المــــوظفين الــــذين ال يكــــون     ١-١٠
سلوكهم مرضيا. وله أن يفصل الموظف دون إخطار سابق متى وقعـت منـه مخالفـة 

  جسيمة.
  التظلمات -حادي عشر

يشــترك فيـه الموظفـون لتقـديم المشـورة إليــه ينشـئ المـدير العـام جهـازا إداريـا     ١-١١
أن فيـه مخالفـة لشـروط  يبصدد أي تظلم يرفعه أحد الموظفين بشأن قرار إداري يدع

  تعيينه أو للنظم أو اللوائح المعمول بها، أو بشأن إجراء تأديبي اتخذ حياله.
ـــزاع ينشـــأ بـــين المنظمـــة وأحـــد المـــوظفين بشـــأن الوفـــاء بشـــروط عقـــد     ٢-١١ أي ن
وظف ال يتسنى حله داخليا يحال إلى المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة للفصل فيه الم

  نهائيا.
  أحكام عامة -ثاني عشر 

لجمعيـــة الصـــحة أن تضـــيف إلـــى هـــذا النظـــام األساســـي أو أن تعدلـــه دون     ١-١٢
  إخالل بالحقوق المكتسبة للموظفين.

بمــا يضــعه مــن لــوائح  اً ر تقريــ اً يقــدم المــدير العــام إلــى جمعيــة الصــحة ســنوي    ٢-١٢
للموظفين وبالتعديالت التي يـدخلها عليهـا لتنفيـذ هـذا النظـام األساسـي بعـد التصـديق 

  عليها من المجلس التنفيذي.
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للمــــدير العــــام، بنــــاء علــــى الســــلطة المخولــــة لــــه باعتبــــاره المســــؤول الفنــــي     ٣-١٢
يــــرى أنــــه واإلداري األعلــــى للمنظمــــة، أن يفــــوض غيــــره مــــن مــــوظفي المنظمــــة فيمــــا 

  ضروري من سلطاته لتنفيذ هذا النظام األساسي بصورة فعالة.
في حالـة الشـك حـول معنـى أي بنـد مـن بنـود هـذا النظـام األساسـي السـابق     ٤-١٢

ذكرها، للمدير العام أن يبت في األمر على أن يرفع قراره إلى المجلـس التنفيـذي فـي 
  اجتماعه التالي للتصديق عليه.

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ولجان الخبراءالئحة مجموعات 

   ١االستشاريين
  
  مقدمة

تقتضــي اعتبــارات الكفــاءة واالقتصــاد الحــد مــن عــدد الخبــراء الــذين يشــتركون   
في المناقشات التي تدور حول أي موضوع معين. ومن الناحية األخرى يصـعب فـي 
مجموعــة صــغيرة مــن الخبـــراء الحصــول علــى تمثيـــل واف لمختلــف فــروع المعرفـــة 

ـــــة المتعلقـــــة بالموضـــــوع  ـــــرات المحلي ـــــى األشـــــكال المتنوعـــــة للخب ـــــه وعل ـــــذي تبحث ال
  في مختلف أنحاء العالم. واتجاهات الفكر السائدة

ويمكــن التوفيــق بــين هــذه المتطلبــات المتعارضــة فــي الظــاهر بتــوخي المرونــة   
  في عضوية لجان الخبراء كلما كان ذلك مرغوبا.

ء الملمــين بكافــة ويمكــن أن يــتم ذلــك بإنشــاء مجموعــات استشــارية مــن الخبــرا  
المعرفة المطلوبة وأشكال الخبرة الالزمـة لتغطيـة موضـوع معـين تغطيـة وافيـة فروع 

  تمثيل جغرافي مالئم. مع تحقيق
وســـوف يؤخـــذ مـــن هـــذه المجموعــــات أعضـــاء لجـــان الخبـــراء، علـــى أن يــــتم   

  االختيار وفقا لجدول أعمال كل اجتماع.
  المذكورة أعاله.ولذا فالالئحة التالية مبنية على المبادئ   

  تعاريف -١
تتكــــون مجموعــــة الخبــــراء االستشــــاريين مــــن خبــــراء يمكــــن أن تحصــــل مــــنهم   ١-١

المنظمــة علــى التوجيــه الفنــي والــدعم فــي موضــوع معــين إمــا عــن طريــق المراســلة أو 
  في اجتماعات قد يدعى إليها الخبراء.

العـام يتعهـد بـأن عضو مجموعة الخبراء االستشاريين هو خبير يعينه المدير   ٢-١
يســهم عــن طريــق المراســلة بمعلومــات فنيــة عــن التطــورات فــي ميــدان عملــه وأن يقــدم 

  النصح كلما كان مالئما سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب.

                                                            
) ليحـــل محـــل ١٠-٣٥ع  ص  جأقرتـــه جمعيـــة الصــحة العالميـــة الخامســـة والثالثــون (القـــرار  نــص   ١

الالئحــة التــي أقرتهــا جمعيــة الصــحة العالميــة الرابعــة. وقــد تــم اعتمــاد تعــديالت علــى هــذا الــنص فــي 
جمعيــــات الصــــحة العالميــــة الخامســــة واألربعــــين والتاســــعة واألربعــــين والثالثــــة والخمســــين والخامســــة 

 ٨-٥٣ع  ص  جو ٢٩-٤٩ع  ص  جوالقـرارات  ،)١٠(٤٥ع  ص  جن بمقتضى (المقـرر اإلجرائـي والخمسي
 على التوالي). ٢٤-٥٥ع  ص  جو
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لجنة الخبراء هي مجموعـة مـن أعضـاء مجموعـة الخبـراء االستشـاريين يـدعو   ٣-١
ء التوصــيات الفنيـة حــول موضــوع إلـى عقــدها المـدير العــام لغــرض االسـتعراض وٕابــدا

  يهم المنظمة.
عضـــو لجنـــة الخبـــراء هـــو خبيـــر يعينـــه المـــدير العـــام ليعمـــل فـــي أي اجتمـــاع   ٤-١

  معين من اجتماعات تلك اللجنة.
  سلطة إنشاء مجموعات ولجان الخبراء االستشاريين -٢

يجــــوز للمــــدير العــــام أن ينشــــئ مجموعــــة خبــــراء استشــــاريين فــــي أي ميــــدان   ١-٢
ــــك تطــــوير برنــــامج المنظمــــة. ويكــــون إنشــــاؤها لصــــالح حســــبما  وعنــــدما يقتضــــي ذل

المنظمة ككل وسوف تستخدم على أي مستوى من العمل يحتاج إلى التوجيه والـدعم 
منها. ويجوز للمدير العام أن يحل مجموعة الخبراء االستشاريين حسب تقديره إذا لـم 

  تعد هناك حاجة إلى التوجيه والدعم منها.
ـــغ ا  ٢-٢ لمـــدير العـــام المجلـــس التنفيـــذي عـــن إنشـــاء وحـــل مجموعـــات الخبـــراء يبل

  االستشاريين وعن عضويتها.
والمـادة  )ه(١٨لجمعية الصحـة العالميـة والمجلـس التنفيــذي بمقتضــى المــادة   ٣-٢
  من دستور المنظمة سلطة إنشاء وحل لجان الخبراء. ٣٨
ئية السنوات المقترحات التي يراهـا يدرج المدير العام في ميزانية البرنامج الثنا  ٤-٢

  ضرورية الجتماعات لجان الخبراء.
  العضوية واإلجراءات - مجموعات الخبراء االستشاريين -٣

أو خبـرة مالئمـة ومفيـدة ألنشـطة المنظمـة فـي  أي شخص يمتلك مؤهالت و/  ١-٣
ن ميدان تشمله مجموعة خبراء استشاريين قائمة، يمكـن أن يؤخـذ فـي االعتبـار للتعيـي

كعضـــــو بتلـــــك المجموعـــــة بعـــــد مشـــــاورات مـــــع الســـــلطات الوطنيـــــة المعنيـــــة. وتعمـــــم 
الخاصــــة بجميــــع التعيينــــات فــــي هــــذه المجموعــــات علــــى كافــــة الــــدول المعلومــــات 

العــام البلــدان الناميــة علــى إرســال أســماء مرشــحيها لهــذه  األعضــاء. ويشــجع المــدير
  المجموعات.

ـــار أعضـــاء م  ٢-٣ ـــراء االستشـــاريين يراعـــي المـــدير العـــام فـــي اختي جموعـــات الخب
مقدرتهم وخبرتهم الفنية بصفة أساسية ولكنه يعمل أيضا على ضـمان أن يكـون لهـذه 
المجموعــات أوســع تمثيــل دولــي ممكــن مــن حيــث تنــوع المعرفــة والخبــرة والمنــاهج فــي 
الميـــادين التـــي أنشـــئت مـــن أجلهـــا المجموعـــات. ويشـــجع ترشـــيح الخبـــراء مـــن البلـــدان 

  يع األقاليم ويساعده في هذه المهمة المديرون اإلقليميون.النامية ومن جم
  



  الئحة مجموعات ولجان الخبراء االستشاريين 123

يعــين أعضــاء مجموعــات الخبــراء االستشــاريين للفتــرة التــي يحــددها المــدير   ٣- ٣
  على أال تتجاوز أربع سنوات. العام
ينتهي التعيين عند انتهاء تلك الفتـرة، إال أنـه يجـوز للمـدير العـام أن يجـدد   ١-٣-٣

ك متطلبات معينة للبرنامج تبرر هذا التجديد. وينبغي أن تحـدد التعيين إذا كانت هنا
  تجديدات التعيين لفترات تصل إلى أربع سنوات.

ينتهــي التعيــين أيضــا إذا حلــت المجموعــة. ويجــوز أيضــا أن ينهيــه المــدير   ٢-٣-٣
العام إذا استدعت مصلحة المنظمـة ذلـك. ويبلـغ المـدير العـام المجلـس التنفيـذي عـن 

  اإلنهاء المبكر للتعيين.مثل هذا 
ال يتقاضــــــى أعضــــــاء مجموعــــــات الخبــــــراء االستشــــــاريين أيــــــة مكافــــــأة مــــــن   ٤-٣

إال أنهــم عنــد حضــورهم االجتماعــات بــدعوة مــن المنظمــة يكــون مــن حقهــم  المنظمــة.
طبقــا للــنظم اإلداريــة للمنظمــة، اســترداد نفقــات الســفر وبــدل إقامــة يــومي خــالل هــذه 

  االجتماعات.
  العضوية واإلجراءات - ءلجان الخبرا -٤

  اختيار األعضاء وتعيينهم ومدة عملهم
يقــرر المــدير العــام عــدد الخبــراء الــذين يــدعون الجتمــاع لجنــة خبــراء ويحــدد   ١-٤

  موعده ومدته ويدعو إلى انعقاد اللجنة.
يختــار المــدير العــام، كقاعــدة عامــة، أعضــاء لجنــة الخبــراء مــن مجموعــة أو   ٢-٤

استشاريين علـى أسـاس مبـادئ التمثيـل الجغرافـي العـادل،  أكثر من مجموعات خبراء
والتــوازن بــين الجنســين، والتــوازن بــين الخبــراء مــن البلــدان المتقدمــة والناميــة، وتمثيــل 
مختلف اتجاهات الفكر والمنـاهج والخبـرة العلميـة فـي مختلـف أنحـاء العـالم، والحاجـة 

ن الخبراء باعتبـارات اللغـة إلى توازن مالئم بين التخصصات. ولن تتقيد عضوية لجا
  في نطاق اللغات المستخدمة في المنظمة.

يجــــــــــوز ألعضــــــــــاء مجموعــــــــــة الخبــــــــــراء االستشــــــــــاريين الــــــــــذين لــــــــــم توجــــــــــه   ٣-٤
لحضـــــــور اجتمــــــاع لجنـــــــة خبــــــراء يهمهــــــم، أن يحضـــــــروا بنــــــاء علـــــــى  دعــــــوة إلــــــيهم
كمــــراقبين، إذا صــــرح المــــدير العــــام بــــذلك، ولكــــنهم يحضــــرون علــــى نفقــــتهم  طلــــبهم

  الخاصة.
يمكــــــــــــــن أن تــــــــــــــدعى منظمــــــــــــــات منظومــــــــــــــة األمــــــــــــــم المتحــــــــــــــدة وكــــــــــــــذلك   ٤-٤

الحكوميـــــــة التـــــــي لهـــــــا عالقـــــــات رســـــــمية مـــــــع منظمـــــــة الصـــــــحة  غيـــــــر المنظمـــــــات
ممثلــين لهــا إلــى اجتماعــات لجــان الخبــراء التــي تهمهــا بصــفة  إرســال إلــى العالميــة،
  مباشرة.
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ـــــار المستشـــــارين والمستشـــــار   ٥-٤ ـــــتم اختي ـــــوازن ي ـــــل جغرافـــــي  مت ين لضـــــمان تمثي
المــؤقتين المعينــين لمســاعدة لجنــة خبــراء، بقــدر مــا يمكــن، مــن بلــدان غيــر ممثلــة فــي 

  عضوية اللجنة.
  الوضع الدولي لألعضاء

علــــــى أعضــــــاء مجموعــــــات ولجــــــان الخبــــــراء االستشــــــاريين فــــــي ممارســــــتهم   ٦-٤
أن يعملـــــــوا بصـــــــفة خبـــــــراء دوليـــــــين فـــــــي خدمـــــــة المنظمـــــــة دون غيرهـــــــا.  لمهـــــــامهم
لهـــــم أن يلتمســـــوا أو يتلقـــــوا تعليمـــــات مـــــن أيـــــة حكومـــــة أو يجـــــوز  الصـــــفة ال وبهـــــذه
خــــــــــارج المنظمــــــــــة. وعــــــــــالوة علــــــــــى ذلــــــــــك، يتعــــــــــين علــــــــــيهم أن يكشــــــــــفوا  ســــــــــلطة

محتمــل نتيجــة عضــويتهم الظــروف التــي قــد ينشــأ عنهــا تضــارب مصــالح  جميــع عــن
العــــام لهــــذا  لآلليــــات التــــي ينشــــؤها المــــدير اً فــــي إحــــدى لجــــان الخبــــراء، وذلــــك وفقــــ

  الغرض.

(ب) ٦٧يتمتعون باالمتيـازات والحصـانات المنصـوص عليهـا فـي المـادة  وهم  ٧-٤
مــن دســتور المنظمــة والــواردة فــي اتفاقيــة االمتيــازات والحصــانات التــي تتمتــع بهــا 

  المتخصصة وفي ملحقها السابع. الوكاالت

  جدول األعمال
يقـــوم المــــدير العـــام أو ممثلــــه بإعـــداد مســــّودة جـــدول األعمــــال لكـــل اجتمــــاع   ٨-٤
دمها فــي وقــت معقــول إلــى أعضــاء اللجنــة والمجلــس التنفيــذي والــدول األعضــاء ويقــ

تتناول لجنة الخبراء المسائل المتعلقة بالسياسة اإلدارية ما لم يطلـب   والبالمنظمة. 
المـــــدير العـــــام ذلـــــك رســـــميا. ويشـــــمل جـــــدول األعمـــــال أي موضـــــوع، فـــــي حـــــدود 

التنفيـــذي أو المـــدير جمعيـــة الصـــحة أو المجلـــس  اختصاصـــات اللجنـــة، مقتـــرح مـــن
  العام.

ــــــة الخبــــــراء بأوســــــع معلومــــــات ممكنــــــة   ٩-٤ ولكــــــي يتســــــنى تزويــــــد أعضــــــاء لجن
ن االختصاصـــــــــات وجـــــــــدول األعمـــــــــال إالموضـــــــــوعات قيـــــــــد المناقشـــــــــة فـــــــــ عـــــــــن

لالجتمـــــــــــاع يوزعـــــــــــا مقـــــــــــدما علـــــــــــى أعضـــــــــــاء مجموعـــــــــــات الخبـــــــــــراء   المفصـــــــــــل
ر الملمـــــين بتلـــــك الموضـــــوعات ولكـــــن لـــــم توجـــــه لهـــــم دعـــــوة لحضـــــو   االستشـــــاريين

وثـــائق العمـــل  االجتمـــاع. وقـــد يطلـــب إلـــيهم تقـــديم إســـهامات مكتوبـــة وترســـل إلـــيهم
  الرئيسية.

  اللجان الفرعية للخبراء
يجـــوز ألي لجنـــة أن تقتـــرح لدراســـة مشـــكالت خاصـــة، إنشـــاء لجـــان فرعيـــة     ١٠-٤

متخصصــة، بصــفة مؤقتــة أو دائمــة، ولهــا أن تتقــدم باقتراحــات فيمــا يتعلــق بتشــكيل 
فرعيـــة. كمـــا يجـــوز ألي لجنـــة أن تقتـــرح إنشـــاء لجـــان فرعيـــة مشـــتركة هـــذه اللجـــان ال

تتكــون مــن أخصــائيين فــي مجالهــا الفنــي وأخصــائيين فــي مجــال آخــر تــرى تعــاونهم 
ضروريا لنجاح عملها. وتقرر جمعية الصحة أو يقـرر المجلـس التنفيـذي مـا إذا كـان 
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ة أو مشتركة مع لجـان يلزم إنشاء مثل هذه اللجان الفرعية وما إذا كانت تشكل منفرد
  أو لجان فرعية أخرى تابعة للمنظمة.

تسري على اللجان الفرعية، مع إجراء التعديالت الالزمـة، األحكـام السـارية     ١١-٤
علـــى مهـــام اللجـــان وتعيـــين أعضـــائها وانتخـــاب رؤســـائها ونـــوابهم وأماناتهـــا وجـــداول 

حـــق االشـــتراك فـــي أعمالهـــا. هـــذا وعضـــوية اللجنـــة فـــي حـــد ذاتهـــا ال تعطـــي للخبيـــر 
  أعمال أي من لجانها الفرعية.

  التقارير الخاصة باجتماعات اللجان
تعــــــد اللجنــــــة عــــــن كــــــل مــــــن اجتماعاتهــــــا تقريــــــرا يوضــــــح اســــــتنتاجاتها     ١٢- ٤

ومالحظاتها وتوصياتها. ويكتمل هذا التقرير وتوافق عليه لجنة الخبراء قبل انتهاء 
ملزمــة للمنظمــة وينبغــي أن تصــاغ اجتماعهــا. ولــن تكــون اســتنتاجاتها وتوصــياتها 

بطريقــة تــزود المــدير العــام بالمشــورة حــول أنشــطة البرنــامج المقبلــة دون أن تــدعوه 
إلى استخدام موظفي أو خدمات أو أموال المنظمة بأية طريقة معينة. وٕاذا لم تكن 

ـــــالتقرير أيـــــة وجهـــــات نظـــــر   اللجنـــــة مجمعـــــة فـــــي اســـــتنتاجاتها تســـــجل أو ترفـــــق ب
ز إدراج إســـهامات موقعـــة فـــي نـــص تقريـــر لجنـــة الخبـــراء أو فـــي يجـــو   وال  مخالفـــة.
  ملحقاته.

ال يجــوز تعــديل تقريــر لجنــة الخبــراء بــدون موافقــة اللجنــة. ويجــوز للمــدير     ١٣-٤
العـــام أن يســـترعي انتبـــاه رئـــيس لجنـــة الخبـــراء إلـــى أي تعبيـــر عـــن وجهـــة نظـــر فـــي 

الـدول األعضـاء. ويجـوز تقريرها قـد يعتبـر ضـارا بمصـالح المنظمـة أو أيـة دولـة مـن 
لرئيس اللجنة حسب تقديره أن يحذف هذا التعبير من التقرير بعـد أو بـدون االتصـال 
بأعضــاء لجنــة الخبــراء أو يعــدل التعبيــر بعــد الحصــول علــى مــوافقتهم كتابــة. وتحــال 
إلى المجلس التنفيذي أية صعوبة تنشأ عن اختالف وجهات النظر بين المدير العـام 

  ورئيس اللجنة.

يكون المدير العام مسؤوال عن الترخيص بنشـر تقـارير لجـان الخبـراء. ومـع     ١٤-٤
ذلـــك يجـــوز للمـــدير العـــام أن يبعـــث بـــالتقرير رأســـا إلـــى جمعيـــة الصـــحة إذا رأى أنـــه 

  يحوي معلومات أو مشورة تحتاجها الجمعية بصفة عاجلة.

مــن أجــل  يجــوز للمــدير العــام أن ينشــر أو يــرخص بنشــر أيــة وثيقــة معــدة    ١٥-٤
  لجنة للخبراء مع اإلشارة إلى المؤلف إذا اقتضى الحال.

  التقارير الخاصة باجتماعات اللجان الفرعية
) علــــى التقــــارير عــــن ١٥-٤إلــــى  ١٢-٤تســــري األحكــــام الــــواردة أعــــاله (    ١٦-٤

اجتماعات اللجان الفرعية فيما عدا أن تقرير أية لجنة فرعية أو لجنة فرعية مشـتركة 
يقــدم عــن طريــق المــدير العــام إلــى اللجنــة أو اللجــان األم. ومــع ذلــك يجــوز للمــدير 
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الصـحة  المجلـس التنفيـذي أو جمعيـةإلـى  اً العام أن يبعث بتقرير أية لجنة فرعية رأس
  إذا رأى أنه يحوي معلومات أو مشورة يحتاجها أي منهما بصفة عاجلة.

  مكان اجتماعات اللجان
تعقــد اجتماعــات لجــان الخبــراء عــادة فــي المقــر الرئيســي للمنظمــة مــن أجــل     ١٧-٤

تقــــــديم التوجيــــــه الفنــــــي الشــــــامل. ويمكــــــن عقــــــدها أيضــــــا علــــــى المســــــتوى اإلقليمــــــي 
التي يغلب عليها الطابع اإلقليمي أو على المستوى القطري إذا المشكالت   لجةلمعا

كانـــــت المشـــــكالت الصـــــحية قيـــــد البحـــــث محـــــددة القطـــــر أساســـــا. ويخطـــــط لعقـــــد 
لجان الخبراء هـذه بصـورة منسـقة بحيـث يكمـل االجتماعـات التـي تعقـد اجتماعات 

عاليــة والتماســك فــي المقــر الرئيســي وتتفــادى االزدواج وتضــمن أكبــر قــدر مــن الف
  في عملها.

ـــواردة أعـــاله (    ١٨-٤ ) مـــع إجـــراء التعـــديالت ١٥-٤إلـــى  ١-٤تســـري األحكـــام ال
الالزمة، على لجان الخبراء التي تجتمع على المسـتوى اإلقليمـي أو القطـري. ويجـوز 

  للمدير العام أن يفوض الصالحية الالزمة للمديرين اإلقليميين.
  النظام الداخلي

للنظــام الــداخلي  اً ان الخبــراء ولجــان الخبــراء الفرعيــة أعمالهــا وفقــتــدير لجــ    ١٩- ٤
  في مرفق هذه الالئحة. الوارد

  اللجان المشتركة واللجان الفرعية
ــــين أعضــــاء مجموعــــات الخبــــراء     ٢٠-٤ ــــار وتعي تحكــــم هــــذه الالئحــــة أيضــــا اختي

فرعيـــة االستشـــاريين الـــذين يعيـــنهم المـــدير العـــام للعمـــل فـــي لجنـــة مشـــتركة أو لجنـــة 
المنظمة إلى عقدها باالشتراك مع منظمات أخرى. وفـي هـذا االختيـار يؤخـذ  تدعو

التــوازن الفنــي والجغرافــي المرغــوب للجنــة المشــتركة أو اللجنــة الفرعيــة  فــي االعتبــار
  ككل.

يتمتــــع أعضــــاء مجموعــــات الخبــــراء االستشــــاريين الــــذين يعيــــنهم المــــدير     ٢١- ٤
اللجـــان الفرعيـــة بحريـــة كاملـــة فـــي إبـــداء الـــرأي فـــي هـــذه اللجـــان المشـــتركة و   العـــام

ن اشـتراكهم فـي أي قـرار جمـاعي قـد تترتـب عليـه مسـؤولية إداريـة إوالتعبير. ولذا ف
لمنظمـــة الصـــحة  اً أو أدبيـــة علـــى منظمـــة أخـــرى مشـــتركة لـــن يكـــون ملزمـــ أو ماليـــة
  العالمية.

ــــون المن    ٢٢-٤ ــــذين يمثل ــــراء االستشــــاريين ال ــــى أعضــــاء مجموعــــات الخب ظمــــة عل
ــــى المــــدير العــــام عــــن  فــــي ــــرا إل ــــة أن يرفعــــوا تقري ــــة فرعي ــــة مشــــتركة أو لجن ــــة لجن أي

للتقريــر الجمــاعي للجنــة المشــتركة أو اللجنــة  الً مشــاركتهم. ويكــون هــذا التقريــر مكمــ
  الفرعية ذاتها.
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  رفع التقارير إلى المجلس التنفيذي
اجتماعــــات لجــــان يقــــدم المــــدير العــــام إلــــى المجلــــس التنفيــــذي تقريــــرا عــــن     ٢٣-٤

الخبراء التي عقدت منذ الدورة السابقة للمجلس. وسوف يحوي مالحظاته عـن اآلثـار 
المترتبة من تقارير لجان الخبراء وتوصياته على إجـراءات المتابعـة المزمـع اتخاذهـا. 
وتلحق به نصوص توصيات لجان الخبراء. ويبحث المجلس التنفيـذي التقريـر المقـدم 

  بدي تعليقاته عليه.من المدير العام وي
  النفاذ -٥

  من تاريخ موافقة جمعية الصحة عليها. اً تصبح هذه الالئحة نافذة اعتبار   ١-٥
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  مرفق
  النظام الداخلي للجان الخبراء
  الطبيعة الخاصة للجلسات

  ١المادة 
ســــوف تكــــون جلســــات لجــــان الخبــــراء عــــادة جلســــات خاصــــة. وال يمكــــن أن   

  صريح من اللجنة وبموافقة تامة من المدير العام. تصبح علنية إال بقرار
  النصاب القانوني

  ٢المادة 
  تكون مناقشات لجنة الخبراء صحيحة:  
  إذا حضرها ثلثا األعضاء على األقل؛  (أ)  
وٕاذا حضــرها أيضــا ممثــل للمــدير العــام، مــا لــم يصــرح المــدير العــام   (ب)  

  بخالف ذلك.
  الرئيس ونائب الرئيس والمقرر

  ٣المادة 
تنتخـــب لجنـــة الخبـــراء، مـــن بـــين أعضـــائها، رئيســـا يـــدير مناقشـــاتها، ونائـــب   

  رئيس يحل محل الرئيس عند الحاجة، ومقررا.
  األمانة
  ٤المادة 

من دسـتور المنظمـة، يكـون المـدير العـام بحكـم منصـبه أمينـا  ٣٢وفقا للمادة   -١
فـــي لكـــل لجـــان الخبـــراء. ويحـــق لـــه أن يفـــوض صـــالحياته لموظـــف فنـــي ذي مقـــدرة 

  الموضوع المعني.
يحــق للمــدير العــام، أو لمــن يمثلــه، أن يقــدم فــي أي وقــت بيانــات شــفوية أو   -٢

  مكتوبة إلى لجنة الخبراء تخص أي موضوع قيد البحث.
يقـــوم المـــدير العـــام، أو مـــن يمثلـــه، بتحديـــد موعـــد االجتمـــاع ومكانـــه وبـــدعوة   -٣

  اللجنة لالنعقاد.
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ــــــــــة مــــــــــن  -٤ ــــــــــة، المكون ــــــــــة اللجن ــــــــــوم أمان ــــــــــراء،  تق األمــــــــــين والمــــــــــوظفين والخب
المـــؤقتين، حســـب مقتضـــى الحـــال، بمعاونـــة الـــرئيس والمقـــرر وأعضـــاء  والمستشـــارين

  اللجنة.
  جدول األعمال

  ٥المادة 
يقوم أمين االجتماع بإعداد مشروع جدول األعمال، ويقدمه إلى المدير العـام   -١

  لدعوة لالجتماع.للموافقة عليه، ثم يحيله إلى أعضاء اللجنة مرفقا به خطاب ا
يتضمن جدول األعمال أي موضوع يقع في نطـاق اختصاصـات اللجنـة كمـا   -٢

  اقترحتها جمعية الصحة، أو المجلس التنفيذي، أو المدير العام.
  التصويت

  ٦المادة 
ال تطــرح المســائل العلميــة للتصــويت. وٕاذا لــم يــتمكن أعضــاء لجنــة مــا أن   
رأيـه الشخصـي فـي التقريـر، ويتخـذ بيـان ن مـن حـق كـل عضـو أن يبـدي إيتفقوا، فـ

تقرير فـردي، أو تقريـر مـن مجموعـة مبينـا األسـباب التـي تـدعو إلـى  الرأي هذا شكل
  رأي مخالف.

  تصريف األعمال
  ٧المادة 

ن علـــى الـــرئيس أن يسترشـــد إأعـــاله، فـــ ٦فيمـــا عـــدا مـــا نصـــت عليـــه المـــادة   
مال وٕاجراءات التصويت في بأحكام النظام الداخلي للمجلس التنفيذي في تسيير األع
  اللجنة، بقدر ما يكون ذلك ضروريا إلنجاز عمل اللجنة.

  التقارير
  ٨المادة 

  تضع لجنة الخبراء تقريرها وتوافق عليه قبل نهاية اجتماعها.
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  لغات العمل
  ٩المادة 

لغتا العمل للجنـة الخبـراء همـا اإلنكليزيـة والفرنسـية. وعلـى األمانـة العامـة أن   -١
مـــن اإلجـــراءات مـــا هـــو ضـــروري للترجمـــة الفوريـــة مـــن وٕالـــى اللغـــات الرســـمية تتخـــذ 

  األخرى التي تستخدمها جمعية الصحة والمجلس التنفيذي.
أما في حالـة اجتماعـات لجـان الخبـراء التـي تعقـد علـى المسـتوى اإلقليمـي أو   -٢

ة كلغـات نه يمكن اختيار لغات عمل لذلك اإلقليم غير اإلنكليزية والفرنسـيإالقطري، ف
عمل للجنـة ويمكـن اتخـاذ التـدابير الالزمـة للترجمـة الفوريـة مـن وٕالـى اللغـات األخـرى 

  حسب مقتضى الحال.
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  الئحة مجموعات الدراسة
  المتعاونة والمجموعات العلمية والمؤسسات
   ١واألساليب األخرى للتعاون

  
  مقدمة

تحتاج منظمة الصـحة العالميـة إلـى مشـورة الخبـراء مـن أجـل التوجيـه العلمـي   
الشــامل وكــذلك إلــى الــدعم المباشــر لبــرامج التعــاون الفنــي العالميــة والمشــتركة والفنــي 

  بين األقاليم واإلقليمية الهادفة إلى التنمية الصحية الوطنية.
ويجـــب أن تمثـــل هـــذه المشـــورة والـــدعم مســـتويات علميـــة وفنيـــة عاليـــة وأوســـع   

فكريـة فـي مختلـف تمثيل ممكن لمختلف فروع المعرفة والخبـرة المحليـة واالتجاهـات ال
أنحــاء العــالم كمــا يجــب أن تشــمل مجــاال واســعا مــن التخصصــات المرتبطــة بالصــحة 

  والتنمية االجتماعية.
ويمكــــــن الحصــــــول علــــــى مشــــــورة الخبــــــراء والــــــدعم وتوفيرهمــــــا مــــــن األفــــــراد   

  والجماعات والمؤسسات.
  والالئحة الحالية ال تشمل:  
مجموعــــــات الخبــــــراء المشــــــورة التــــــي يحصــــــل عليهــــــا مــــــن أعضــــــاء   (أ)  

  ٢االستشاريين العاملين بصفتهم الفردية أو المتعاونين في لجان الخبراء؛
  أو مشورة الخبراء المتاحة بطريقة غير رسمية؛  (ب)  
أو الخبرة المتاحة على المسـتوى اإلقليمـي حـول مشـكالت ذات طـابع   (ج)  

  إقليمي أو دون إقليمي؛
تحكمهــا لــوائح أخــرى (مــن  أو المشــورة التــي يحصــل عليهــا عــن طــرق  (د)  

  المنظمات غير الحكومية مثال)؛
ــــــراء   )ه(   ــــــة عــــــدا اجتماعــــــات لجــــــان الخب ــــــة والفني أو االجتماعــــــات العلمي

ومجموعـــــات الدراســـــة والمجموعـــــات العلميـــــة، وخاصـــــة االجتماعـــــات المعنيـــــة 
ببرامج خاصة ومكيفة لها (مثل البرنامج الخاص للبحـوث والتـدريب فـي مجـال 

الحــارة والبرنــامج الخــاص للبحــوث والتطــوير والتــدريب علــى أمــراض المنــاطق 

                                                            
) مع التعـديالت التـي ٢١ق٦٩ت  منص أقره المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والستين (القرار    ١

 ).٧ق١٠٥ت  متم إقرارها في دورته الخامسة بعد المائة (القرار 

 .١٢١على الئحة مجموعات ولجان الخبراء االستشاريين، انظر الصفحة لالطالع    ٢
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البحوث في مجال التكاثر البشري وبرنامج مكافحة أمراض اإلسـهال والبرنـامج 
  الدولي لسالمة المواد الكيميائية).

ومـــن الضـــروري االلتـــزام بالمبـــادئ التـــي تنطـــوي عليهـــا هـــذه الالئحـــة، إال أن   
ا للمطالــب المتطــورة التــي تتلقاهــا المنظمــة، التطبيــق العملــي يجــب أن يكــون مســتجيب

وقــــد يصــــبح مــــن الضــــروري إيجــــاد طــــرق ووســــائل جديــــدة للحصــــول علــــى الخبــــرات 
  واستعمالها.

  مجموعات الدراسة -١
يجوز عقد مجموعـات دراسـة بـدال مـن لجـان الخبـراء إذا تـوافر شـرط أو أكثـر   ١-١

  من الشروط التالية:
الموضوع المطلوب دراسته التزال غيـر إذا كانت المعلومات المتوفرة عن   -

أكيـــدة وكانـــت آراء ذوي الخبـــرة المختصـــين فـــي شـــأنها متباينـــة بحيـــث ال 
يكون من المتوقع إلى حد معقول أن يتم التوصل إلى استنتاجات موثوقة 

  تستطيع المنظمة االستفادة منها على الفور،
ا من مشـكلة إذا كانت الدراسة المطلوب إجراؤها تتعلق بجانب محدود جد  -

  عامة قد يدخل أو ال يدخل في نطاق بحث تقوم به لجنة خبراء؛
إذا كانـــــت الدراســـــة المطلـــــوب إجراؤهـــــا تعنـــــي ضـــــمنا تعـــــاون مشـــــتركين   -

أخصــائيين فــي نطــاق ضــيق ينتمــون إلــى تخصصــات مختلفــة جــدا تلجــأ 
إلـــيهم المنظمـــة مـــن حـــين آلخـــر دون أن يكـــون مـــن الضـــروري علـــى أيـــة 

  وعات خبرائها االستشاريين؛حال إدراجهم في مجم
إذا كانت هناك عوامـل غيـر فنيـة تجعـل مـن غيـر المناسـب عقـد اجتمـاع   -

  لجنة خبراء قد يكون له طابع رسمي مفرط؛
إذا كانـت هنــاك ظـروف عاجلــة أو اســتثنائية تسـتدعي اتبــاع إجــراء إداري   -

أبســــط وأســــرع فــــي تطبيقــــه مــــن اإلجــــراءات المتعلقــــة باجتماعــــات لجــــان 
  الخبراء.

للمدير العام صالحية الدعوة إلى عقد مجموعة دراسة وتحديد طبيعة ونطـاق   ٢-١
الموضــوعات التــي تعــرض عليهــا وموعــد ومــدة اجتماعاتهــا وعضــويتها ومــا إذا كــان 
ينبغـي نشـر تقاريرهـا. ويتبـع المـدير العـام فـي ذلـك كلمـا دعـا األمـر وبقـدر مـا أمكـن، 

ان الخبـــراء، والســـيما تلـــك التـــي تتعلـــق بـــالتوازن المبـــادئ واألحكـــام المطبقـــة علـــى لجـــ
الفني والجغرافـي للمجموعـات. ويجـوز أن يكـون أعضـاء مجموعـات الدراسـة أعضـاء 

  في مجموعات الخبراء االستشاريين أو غيرهم من الخبراء.
أحكام الالئحـة المطبقـة علـى تقـارير ووثـائق لجـان الخبـراء تطبـق أيضـا علـى   ٣-١

  ت الدراسة.تقارير ووثائق مجموعا
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يجـــوز عقـــد مجموعـــات الدراســـة علـــى المســـتوى اإلقليمـــي لبحـــث موضـــوعات   ٤-١
ذات أهمية إقليمية أساسا حينما يتوافر شـرط أو أكثـر مـن الشـروط المبينــة فـي الفقـرة 

أعاله. ويجوز للمديرين اإلقليميين أن يدعوا إلى مجموعـات دراسـة مماثلـة وأن  ١-١
أعـــاله مـــع ضـــمان  ٢-١ت الالزمـــة أحكـــام الفقـــرة يطبقـــوا عليهـــا مـــع إجـــراء التعـــديال

التنســـيق األمثـــل بـــين اجتماعـــات مجموعـــات الدراســـة هـــذه واالجتماعـــات التـــي تعقـــد 
لبحـــث نفـــس الموضـــوعات أو موضـــوعات مرتبطـــة بهـــا فـــي األقـــاليم األخـــرى أو فـــي 

  المقر الرئيسي.
الئحــة ن أحكــام الإإذا عقــدت مجموعــة دراســة باالشــتراك مــع منظمـــة أخــرى فــ  ٥-١
المتعلقة بمجموعـات ولجـان الخبـراء االستشـاريين، تطبـق عليهـا،  ٢٢-٤إلى  ٢٠-٤

  مع إجراء التعديالت الالزمة.
علــــى أعضــــاء مجموعــــات الخبــــراء االستشــــاريين لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة   ٦-١

وغيرهم من خبرائها الذين يشتركون في اجتماعات مجموعات الدراسة أن يعملوا، في 
مهم، بصـــفة خبـــراء دوليـــين فـــي خدمـــة المنظمـــة دون غيرهـــا. وبهـــذه ممارســـتهم لمهـــا

الصــفة ال يجــوز لهــم أن يلتمســوا أو يتلقــوا تعليمــات مــن أيــة حكومــة أو ســلطة خــارج 
المنظمــــة. وهــــم يتمتعـــــون باالمتيــــازات والحصــــانات المنصـــــوص عليهــــا فــــي المـــــادة 

نات التـي تتمتـع (ب) من دستور المنظمة والـواردة فـي اتفاقيـة االمتيـازات والحصـا٦٧
  بها الوكاالت المتخصصة وفي ملحقها السابع.

  المجموعات العلمية -٢
ــــة مــــن مجــــاالت   ١-٢ ــــة هــــي اســــتعراض مجــــاالت معين مهــــام المجموعــــات العلمي

البحـــوث الطبيـــة والبحـــوث الصـــحية وبحـــوث الـــنظم الصـــحية مـــن أجـــل تقيـــيم حالـــة 
ـــة فـــي تلـــك المجـــاالت وتحديـــد الطريقـــة التـــي  يمكـــن بهـــا توســـيع تلـــك المعرفـــة الراهن

المعرفــة علــى أفضــل وجــه. وبعبــارة أخــرى تقــوم المجموعــات العلميــة بالنســبة للبحــوث 
بدور مماثل لدور لجان الخبراء ومجموعات الدراسـة بالنسـبة لبرنـامج المنظمـة بصـفة 

  عامة.
للمــدير العــام صــالحية الــدعوة إلــى عقــد مجموعــات علميــة وتحديــد طبيعــة   ٢- ٢

لتـــي تعـــرض عليهـــا وموعـــد ومـــدة اجتماعاتهـــا وعضـــويتها. ونطـــاق الموضـــوعات ا
وينبغــي أن يتبــع المــدير العــام فــي ذلــك كلمــا دعــا األمــر وبقــدر مــا أمكــن، المبــادئ 
واألحكــــام المطبقــــة علــــى لجــــان الخبــــراء. ويجــــوز أن يكــــون أعضــــاء المجموعــــات 

  الخبراء االستشاريين أو غيرهم من الخبراء. العلمية أعضاء في مجموعات
رفع المدير العام تقارير المجموعات العلمية إلى اللجنـة االستشـارية العالميـة ي  ٣-٢

  ويجوز نشر هذه التقارير حسب تقديره. ١للبحوث الصحية

                                                            
) بتغييــر ٨(٣٩ع  ص  جقامــت جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والثالثــون، فــي مقررهــا اإلجرائــي    ١

 اسم اللجنة السابق (اللجنة االستشارية للبحوث الطبية).
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يجـــوز عقـــد اجتماعـــات المجموعـــات العلميـــة علـــى المســـتوى اإلقليمـــي لبحـــث   ٤-٢
هـــذه موضـــوعات ذات أهميـــة إقليميـــة أساســـا. ويجـــوز للمـــديرين اإلقليميـــين عقـــد مثـــل 

المجموعـــــات العلميـــــة وأن يطبقـــــوا عليهـــــا، مـــــع إجـــــراء التعـــــديالت الالزمــــــة، أحكــــــام 
أعـــاله مـــع ضـــمان التنســـيق األمثـــل بـــين اجتماعـــات هـــذه المجموعـــات  ٢-٢ الفقـــرة

واالجتماعــات التــي تعقــد لبحــث نفــس الموضــوعات أو موضــوعات مرتبطــة العلميــة 
  األخرى أو في المقر الرئيسي. بها في األقاليم

ــــــ  ٥-٢ ــــــة باالشـــــتراك مــــــع منظمــــــة أخــــــرى ف ـــــدت مجموعـــــة علمي ن أحكــــــام إإذا عق
المتعلقة بمجموعات ولجان الخبـراء االستشـاريين، تطبـق  ٢٢-٤إلى  ٢٠-٤ الالئحة

  عليها، مع إجراء التعديالت الالزمة.
علــــى أعضــــاء مجموعــــات الخبــــراء االستشــــاريين لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة   ٦-٢

ين يشــتركون فــي اجتماعــات المجموعــات العلميــة أن يعملــوا، وغيــرهم مــن خبرائهــا الــذ
في ممارستهم لمهـامهم، بصـفة خبـراء دوليـين فـي خدمـة المنظمـة دون غيرهـا. وبهـذه 
الصــفة ال يجــوز لهــم أن يلتمســوا أو يتلقــوا تعليمــات مــن أيــة حكومــة أو ســلطة خــارج 

المـــــادة  المنظمــــة. وهــــم يتمتعـــــون باالمتيــــازات والحصــــانات المنصـــــوص عليهــــا فــــي
(ب) من دستور المنظمة والـواردة فـي اتفاقيـة االمتيـازات والحصـانات التـي تتمتـع ٦٧

    بها الوكاالت المتخصصة وفي ملحقها السابع.
  المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية -٣

  التعريف والمهام
العـام المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية هو مؤسسة يعينها المدير   ١-٣

جزءا من شـبكة تعاونيـة دوليـة تقـوم بأنشـطة لـدعم برنـامج المنظمـة علـى كافـة  لتكون
المســتويات. ويجــوز تعيــين قســم أو مختبــر فــي مؤسســة أو مجموعــة مرافــق مختصــة 

علـى  اً بالمراجع أو البحوث أو التدريب ومنتميـة إلـى مختلـف المؤسسـات ليكـون مركـز 
  تها مع المنظمة.أن تنوب إحدى المؤسسات عنها في عالقا

يمكن للمؤسسات التي تبدي قدرة متزايـدة علـى إنجـاز مهمـة أو مهـام مرتبطـة   ٢-٣
ببرنـــــامج المنظمـــــة وكـــــذلك المؤسســـــات ذات المكانـــــة العلميـــــة والفنيـــــة التـــــي تحظـــــى 

للتعيــــين كمراكــــز متعاونــــة مــــع منظمــــة الصــــحة    الً بــــاعتراف دولــــي، أن تصــــبح أهــــ
  العالمية.

المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية، كل على حدة أو  تشتمل مهام المراكز  ٣-٣
  جماعيا، على ما يلي:

  جمع المعلومات ومطابقتها ونشرها؛  (أ)
توحيـــــد المصـــــطلحات والتســـــميات والتكنولوجيـــــا والمـــــواد التشخيصـــــية   (ب)

  والعالجية والوقائية واألساليب واإلجراءات؛
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  استنباط وتطبيق التكنولوجيا المالئمة؛  (ج)
  فير المواد المرجعية والخدمات األخرى؛تو   (د)

المشاركة في البحوث التعاونية التـي تنشـأ تحـت إشـراف المنظمـة بمـا   )ه(
فــي ذلــك تخطــيط وٕاجــراء ومتابعــة وتقيــيم البحــوث وكــذلك العمــل علــى تطبيــق 

  نتائج البحوث؛
  التدريب بما فيه التدريب على البحوث؛  (و)
ات متعــــددة حــــول موضــــوع تنســــيق األنشــــطة التــــي تقــــوم بهــــا مؤسســــ  (ز)

  معين.
يشارك المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية على أساس تعاقـدي فـي   ٤-٣

ـــين  البـــرامج التعاونيـــة التـــي تـــدعمها المنظمـــة علـــى المســـتويات القطـــري والمشـــترك ب
فــي زيــادة التعــاون  اً البلــدان واإلقليمــي والمشــترك بــين األقــاليم والعــالمي. ويســهم أيضــ

لبلدان النامية وفيما بينها بتزويدها بالمعلومات والخدمات والمشـورة وبحفـز الفني مع ا
  ودعم البحوث والتدريب.

  التعيين
فيما يلي المعايير التي يجب تطبيقها في اختيار المؤسسات لتعيينهـا كمراكـز   ٥-٣

  متعاونة مع منظمة الصحة العالمية:
ـــوطني المكانـــة العلميـــة والفنيـــة للمؤسســـة المعنيـــة علـــى   (أ) المســـتويين ال

  والدولي؛
المكـــان الـــذي تحتلـــه المؤسســـة فـــي الهياكـــل الصـــحية أو العلميـــة أو   (ب)

  التعليمية للبلد؛
  نوعية قيادتها العلمية والفنية وعدد موظفيها ومؤهالتهم؛  (ج)
  االستقرار المرتقب للمؤسسة فيما يتعلق بالعاملين والنشاط والتمويل؛  (د)

متها المؤسسة مـع المؤسسـات األخـرى فـي البلـد عالقة العمل التي أقا  )ه(
  وكذلك على المستوى المشترك بين البلدان والمستويين اإلقليمي والعالمي؛

قــــدرة وطاقــــة واســــتعداد المؤسســـــة لإلســــهام بصــــورة إفراديــــة وضـــــمن   (و)
شـــبكات، فـــي أنشـــطة برنـــامج المنظمـــة ســـواء فـــي دعـــم البـــرامج القطريـــة أو 

  ونية الدولية؛بالمشاركة في األنشطة التعا
مــــــدى الصــــــلة التقنيــــــة والجغرافيــــــة للمؤسســــــة وأنشــــــطتها باألولويــــــات   (ز)

  البرنامجية للمنظمة؛
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اســـــتكمال المؤسســـــة بنجـــــاح لســـــنتين علـــــى األقـــــل مـــــن التعـــــاون مـــــع   (ح)
  المنظمة في االضطالع بأنشطة مشتركة مخطط لها.

تعيينهـــا  يقتـــرح المـــديرون اإلقليميـــون المؤسســـات لينظـــر المـــدير العـــام فـــي  ٦- ٣
كمراكز متعاونة مع منظمة الصحة العالمية. ويقومون بذلك على أساس استطالع 
تمهيــــدي مــــع المؤسســــات والســــلطات الوطنيــــة المعنيــــة وبمشــــورة ومقترحــــات مــــن 

علــى المســتويين العــالمي واإلقليمــي فيمــا يتعلــق بــالبرامج  مســؤولي برنــامج المنظمــة
  المعنية.

  المدير العام بالمعلومات الالزمة عما يلي:ويزود المديرون اإلقليميون   ٧-٣
متطلبــات البرنــامج المتوقــع أن يســتجيب لهــا المركــز المرتقــب والمهــام   (أ)

  التي عليه أداؤها؛
درجــة مالءمــة المؤسســة المعنيــة علــى أســاس المعــايير المحــددة فــي   (ب)

  هذه الالئحة والتي يحددها المدير العام؛
  التعيين المقترح. موافقة الحكومة والمؤسسة على  (ج)

يتم التعيين باالتفاق مع الرئيس اإلداري للمؤسسـة بعـد التشـاور مـع السـلطات   ٨-٣
ــــى المؤسســــة والســــلطات  ــــين إل ــــي هــــذا التعي ــــغ المــــدير اإلقليمــــي المعن ــــة. ويبّل الوطني

  الوطنية.
ـــين باالســـم الرســـمي "مركـــز متعـــاون مـــع منظمـــة   ٩-٣ تعـــّرف المؤسســـة بعـــد التعي

  تبعه توضيح موجز لنطاق النشاط الذي يغطيه.الصحة العالمية" ي
يــتم تعيــين المراكــز المتعاونــة مــع منظمــة الصــحة العالميــة لفتــرة أوليــة مــدتها    ١٠-٣

أربـــع ســـنوات. وهـــذا التعيـــين قابـــل للتجديـــد لفتـــرة مماثلـــة أو أقصـــر إذا اقتضـــت ذلـــك 
  متطلبات البرنامج ونتائج التقييم.

  اإلدارة
راكــز موظفــو البــرامج ذات الصــلة فــي ذلــك الجــزء مــن يــدير التعــاون مــع الم   ١١-٣

المنظمـة الـذي اسـتهل عمليـة التعيـين، ســواء فـي المقـر الرئيسـي أو أحـد األقـاليم. أمــا 
المراكـــز المتعاونـــة فتحـــتفظ بروابطهـــا الفنيـــة مـــع جميـــع أجـــزاء المنظمـــة ذات الصـــلة 

  ببرنامج عملها المتفق عليه.
  المنظمة المؤسسات الوطنية التي تعترف بها -٤

فيمـــا يتعلـــق باألنشـــطة التعاونيـــة ذات النطـــاق أو الطـــابع الـــذي قـــد ال يبـــرر   ١-٤
تعيــين مركــز متعــاون مــع منظمــة الصــحة العالميــة، يجــوز للمنظمــة أن تقتــرح علــى 
الســلطات الوطنيــة المعنيــة أن تعــين لهــذا الغــرض مؤسســة قــادرة ومســتعدة لالشــتراك 

  مع المنظمة في هذه األنشطة.
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قيام السلطات الوطنية بهذا التعيين تقـر المنظمـة رسـميا بتلـك المؤسسـة  وعند  ٢-٤
كمؤسســـة وطنيـــة تعتـــرف بهـــا منظمـــة الصـــحة العالميـــة. إال أنـــه ال يجـــوز إدراج أيـــة 

  إشارة إلى منظمة الصحة العالمية في اسم المؤسسة.
يبـــرم اتفـــاق يحـــدد المهـــام التـــي تقـــوم بهـــا المؤسســـة والمســـاهمات الفنيـــة التـــي   ٣-٤

  تقدمها المنظمة.
يسري االعتـراف الرسـمي مـن المنظمـة لمـدة عـام واحـد ويتجـدد ضـمنيا مـا لـم   ٤-٤

  يعط أحد الطرفين إخطارا قبل ثالثة أشهر.
يقــــوم المــــدير اإلقليمــــي بــــإبالغ إقــــرار المنظمــــة بالمؤسســــة كمؤسســــة وطنيــــة   ٥-٤

وتـتم إقامـة تعترف بهـا منظمـة الصـحة العالميـة، إلـى الحكومـة والمؤسسـة المعنيتـين. 
عالقـــات العمـــل الفنيـــة مـــع المؤسســـة إمـــا علـــى المســـتوى اإلقليمـــي أو مســـتوى المقـــر 

  الرئيسي حسبما يكون مالئما.
تمنح المؤسسات الوطنية التي تعترف بها منظمة الصحة العالميـة تفويضـا   ٦- ٤

عمـل مباشـرة   من حكومة كل منها، إذا كان هذا التفويض الزما، بأن تقيم عالقات
  نظمة ومع المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية.مع الم

  أساليب أخرى للتعاون -٥
تقــوم المنظمــة اســتجابة لمتطلبــات معينــة بإعــداد أســاليب أخــرى للتعــاون مــع   ١-٥

الخبراء فرادى ومع مجموعات الخبراء والمؤسسات عـن طريـق اتفـاق تعاقـدي للخدمـة 
  الفنية مثال.

با علـى مشـاركة وثيقـة مـن خبـراء فـرادى ومجموعـات وتقوم هذه األساليب غال  ٢-٥
خبــراء ومؤسســات فــي تحديــد أهــداف البرنــامج وصــياغة خطــط اســتراتيجية لبلــوغ هــذه 

  األهداف وتنفيذ هذه الخطط ومراقبة التقدم.
يطبــق المــدير العــام علــى هــذه األســاليب إجــراءات العمــل التــي يراهــا األكثــر   ٣-٥

راءات عن تلك المنصوص عليها في هـذه الالئحـة ن اختلفت هذه اإلجإ فعالية حتى و 
وتلــك المتعلقــة بمجموعــات ولجــان الخبــراء االستشــاريين. إال أن هــذه األســاليب يجــب 
أن تكــون بوجــه عــام متطابقــة مــع المبـــادئ المحــددة فــي هــذه الالئحــة وخاصــة فيمـــا 

  يتعلق بالتوزيع الدولي والفني المالئم للخبرة.
جديـــــــدة فـــــــي تعـــــــاون المنظمـــــــة مـــــــع الخبـــــــراء تخضـــــــع كافـــــــة التطـــــــورات ال  ٤- ٥

  ومجموعات الخبراء والمؤسسات إلى إجراءات المراقبة والتقييم المبينة أدناه.  األفراد
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  المراقبة والتقييم -٦
يجـــب علـــى المنظمـــة عنـــد إعـــدادها أســـاليبها الفرديـــة والجماعيـــة والمؤسســـية   ١-٦

اســــتطاعتها االعتمــــاد علــــى الخاصــــة بالتوجيــــه والــــدعم مــــن الخبــــراء، أن يكــــون فــــي 
  إجراءات مراقبة وتقييم مالئمة.

ألمانــة  التقنيــةيضــع المــدير العــام تلــك اإلجــراءات مســتخدما بالكامــل المــوارد   ٢-٦
المنظمة إلى جانب األجهزة العلميـة والفنيـة االستشـارية الضـالعة فـي مختلـف جوانـب 

جـــان االستشـــارية اإلقليميـــة برنـــامج المنظمـــة والســـيما اللجنـــة االستشـــارية العالميـــة والل
    ١للبحوث الصحية.

يبّلغ المدير العام من حين آلخر المجلس التنفيذي عن النتـائج المحـرزة وعـن   ٣-٦
أيــــة مصــــاعب قوبلــــت فــــي تنفيــــذ الالئحــــة الــــواردة أعــــاله ويقتــــرح اإلجــــراءات الكفيلــــة 

  بضمان أقصى فعاليتها.
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  النظام الداخلي
   ١لجمعية الصحة العالمية

  
مـــن المصـــطلحات التاليـــة فـــي هـــذا كلمـــا ورد أي مصـــطلح : مالحظـــة

  :النظام الداخلي فإنه يعني ما يلي
  دستور منظمة الصحة العالمية  - "الدستور" 
  منظمة الصحة العالمية  - "المنظمة" 

  جمعية الصحة العالمية  -  "جمعية الصحة"
  المجلس التنفيذي  -"المجلس"  
  ةالدول األعضاء في منظمة الصحة العالمي  -   "األعضاء"
األعضـــاء المنتســـبة إلـــى منظمـــة الـــدول    -   "المنتســـبون"األعضـــاء 

  الصحة العالمية
  .فترة سنتين تقويميتين تبدأ بسنة زوجية  - "الفترة المالية"  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
  ديباجة

تــم إقــرار هــذا النظــام الــداخلي تحــت ســلطة دســتور منظمــة الصــحة العالميــة،   
وهــو يخضــع ألحكامــه. وٕاذا تعــارض أي حكــم مــن أحكــام هــذا النظــام وأي حكــم مــن 

  أحكام الدستور رجحت كفة الدستور.
  

                                                            
) وعدلتـــه ٢٧-٨ع  ص  جو ٢٦-٨ع  ص  جنــص أقرتـــه جمعيـــة الصـــحة العالميــة الثامنـــة (القـــراران    ١

جمعيـــات الصـــحة العالميـــة العاشـــرة والحاديـــة عشـــرة والثانيـــة عشـــرة والثالثـــة عشـــرة والرابعـــة عشـــرة 
والخامســــة عشــــرة والثامنــــة عشــــرة والعشــــرون والثالثــــة والعشــــرون والخامســــة والعشــــرون والســــابعة 

والثامنـة والعشـرون والتاسـعة والعشـرون والثالثـون والحاديـة والثالثـون والثانيـة والثالثـون  والعشرون
والسابعة والخمسون  والسادسة والثالثون والسابعــة والثالثون والحادية واألربعون والتاسعة واألربعون

ون والخمســــــــون والتاســــــــعة والخمســــــــون والحاديــــــــة والســــــــتون والسادســــــــة والســــــــتون والســــــــابعة والســــــــت
  ٤٣-١٣ع  ص  جو ٣٩-١٢ع  ص  جو ٣٦-١١ع  ص  جو ٢٤-١١ع  ص  جو ٤٤-١٠ع  ص  ج  (القرارات

  ٣٠-٢٠ع  ص  جو ١-٢٠ع  ص  جو ٢٢-١٨ع  ص  جو  ٥٠-١٥ع  ص  جو  ٤٦-١٤ع  ص  جو
 ٣٧-٢٩ع  ص  جو ٦٩-٢٨ع  ص  جو ١٧-٢٧ع  ص  جو  ٥٠-٢٥ع  ص  جو  ٢-٢٣ع  ص  جو
  ١٢-٣٢ع  ص  جو ١٣-٣١ع  ص  جو  ٩-٣١ع  ص  جو  ٢٢-٣٠ع  ص  جو  ١-٣٠ع  ص  جو
 ٧-٤٩ع  ص  جو ٤-٤١ع  ص  جو  ٣-٣٧ع  ص  جو  ١٦-٣٦ع  ص  جو  ٣٦-٣٢ع  ص  جو
 ١٨-٦٦ج ص عو  ١١ -٦١ع  ص  جو  ١٨-٥٩ع  ص  جو  ٨-٥٧ع  ص  جو ١٨-٥٠ع  ص  جو
 ).٢-٦٧ص ع وج
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  دورات جمعية الصحة
  ١المادة 

دورة عاديــة فــي يــدعو المــدير العــام جمعيــة الصــحة إلــى االنعقــاد ســنويا فــي   
مـــــن  ١٥و ١٤الموعـــــد والمكـــــان اللـــــذين يحـــــددهما المجلـــــس وفقـــــا ألحكـــــام المـــــادتين 

  الدستور.
  ٢المادة 

يـــدعو المـــدير العـــام جمعيـــة الصـــحة إلـــى االنعقـــاد فـــي دورة اســـتثنائية خـــالل   
ــــدول األعضــــاء فــــي المنظمــــة  ــــة ال ــــذلك مــــن أغلبي ــــب ب ــــه لطل تســــعين يومــــا مــــن تلقي

أو مـــن المجلـــس، فـــي الموعـــد والمكـــان اللـــذين يحـــددهما  إليهـــا المنتســـبينواألعضـــاء 
  المجلس.

  ٣المادة 
يرسل المدير العام إشعارات الدعوة إلى عقد دورة عادية لجمعية الصحة قبـل   

ستين يوما علـى األقـل. وترسـل إشـعارات الـدعوة إلـى عقـد دورة اسـتثنائية قبـل ثالثـين 
رة، إلـى الـدول األعضـاء واألعضـاء يوما على األقل من التـاريخ المحـدد الفتتـاح الـدو 

ـــة وغيـــر المنتســـبين ـــة الحكومي ، وٕالـــى ممثلـــي المجلـــس وٕالـــى جميـــع المنظمـــات الدولي
الحكومية التي أقيمت عالقات بينها وبين المنظمة والمدعوة إلى إيفاد من يمثلهـا فـي 

  الدورة.
التـي  األراضـيوللمدير العام أن يدعو الدول التـي قـدمت طلبـات العضـوية، و   

دمت بالنيابــة عنهــا طلبــات للعضــوية االنتســابية والــدول التــي وقعــت علــى الدســتور قــ
  ولكنها لم تتخذ إجراءات قبوله، إليفاد مراقبين إلى دورات جمعية الصحة.

  جدول أعمال دورات جمعية الصحة
  الدورات العادية

  ٤المادة 
يعـــد المجلـــس جـــدول األعمـــال المؤقـــت لكـــل دورة عاديـــة مـــن دورات جمعيـــة   

الصـــحة بعـــد دراســـة المقترحـــات المقدمـــة مـــن المـــدير العـــام. ويرســـل جـــدول األعمـــال 
  .٣المؤقت مع إشعار الدعوة المشار إليه في المادة 

  ٥المادة 
يدرج المجلـس، بـين مـا يدرجـه، فـي جـدول األعمـال المؤقـت لكـل دورة عاديـة   

  من دورات جمعية الصحة:
  المنظمة؛التقرير السنوي للمدير العام عن أعمال   (أ)
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  جميع البنود التي أمرت جمعية الصحة في دورة سابقة بإدراجها؛  (ب)
أيـــة بنـــود تتعلـــق بميزانيـــة الفتـــرة الماليـــة التاليـــة وبالتقـــارير الخاصـــة بحســـابات   (ج)

  السنة أو الفترة السابقة؛
  أي بند تقترح إدراجه دولة عضو أو عضو منتسب؛  (د)

إجـراء المشـاورات التمهيديـة الالزمـة بشـأنه أي بند تقترحـه األمـم المتحـدة بعـد   )ه(
  بين المدير العام واألمين العام لألمم المتحدة؛

أي بنــد تقترحــه أيــة منظمــة أخــرى فــي منظومــة األمــم المتحــدة دخلــت معهــا   (و)
  المنظمة في عالقات فعلية.

  الدورات االستثنائية
  ٦المادة 

اسـتثنائية لجمعيـة الصـحة يعد المدير العام جدول األعمال المؤقت لكـل دورة   
  .٣ويرسله مع إشعار الدعوة المشار إليه في المادة 

  ٧المادة 
يقتصــر جــدول األعمــال المؤقــت لكــل دورة اســتثنائية علــى البنــود التــي تقتــرح   

 المنتســبينفــي أي طلــب مقــدم مــن أغلبيــة الــدول األعضــاء فــي المنظمــة واألعضــاء 
  .٢مادة إليها أو من المجلس لعقد الدورة، وفقا لل

  الدورات العادية واالستثنائية
  ٨المادة 

يجــــــري المــــــدير العــــــام مشــــــاورات مــــــع األمــــــم المتحــــــدة  أو مــــــع الوكــــــاالت   
المتخصصة بشأن البنود المقترحة وفقا لهـذا النظـام والتـي تتعلـق بأنشـطة جديـدة يـراد 

تقريــرا أن تقــوم بهــا المنظمــة وتهــم بصــورة مباشــرة تلــك المنظمــة أو المنظمــات، ويقــدم 
إلى جمعية الصـحة عـن الطـرق التـي تحقـق اسـتعمال مـوارد المنظمـات المعنيـة علـى 

  نحو منسق.
وعلى المدير العـام حـين تقـدم مثـل هـذه االقتراحـات خـالل الـدورة وبعـد إجـراء   

جراؤهـا مـع ممثلـي األمـم المتحـدة أو الوكـاالت المتخصصـة إأية مشاورات يتسـنى لـه 
عي نظــر جمعيــة الصــحة إلــى جميــع اآلثــار المترتبــة الحاضــرين فــي الــدورة أن يســتر 

  على االقتراح.
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  ٩المادة 
علــــــى جمعيــــــة الصــــــحة أن تتحقــــــق، قبــــــل اتخــــــاذ إجــــــراء بشــــــأن مثــــــل هــــــذه   
الجديـــدة، مـــن أن مشـــاورات كافيـــة قـــد أجريـــت مـــع المنظمـــات المعنيـــة وفقـــا   األنشـــط
  .٨للمادة 

  ١٠المادة 
لوكــاالت المتخصصــة وكــذلك مــع يتشــاور المــدير العــام مــع األمــم المتحــدة وا  

الــدول األعضــاء بشــأن االتفاقيــات واالتفاقــات الدوليــة واللــوائح الدوليــة المقتــرح إقرارهــا 
بصــدد أي حكــم وارد فــي تلــك االتفاقيــات أو االتفاقــات أو اللــوائح يــؤثر علــى أنشــطة 
تلـك المنظمــة أو المنظمــات، ويرفـع تعليقــات تلــك المنظمـة أو المنظمــات إلــى جمعيــة 

  لصحة مع ما يرد من الحكومات من تعليقات.ا
  ١١المادة 

ال يجوز، مـا لـم تقـرر جمعيـة الصـحة خـالف ذلـك فـي حالـة االسـتعجال، أن   
تــدرج اقتراحــات بأنشــطة جديــدة تقــوم بهــا المنظمــة فــي جــدول األعمــال التكميلــي أليــة 

ســــتة ال إذا وصــــلت هـــذه االقتراحــــات قبــــل تـــاريخ افتتــــاح الــــدورة بإدورة مـــن الــــدورات 
أسابيع على األقل أو إذا كان االقتراح من االقتراحات التي ينبغي إحالتها إلى جهـاز 
آخر من أجهزة المنظمة لبحثه لتقرير ما إذا كـان مـن المستصـوب أن تتخـذ المنظمـة 

  إجراء في صدده.
  ١٢المادة 

، ٩٦بشـــأن األنشـــطة الجديـــدة وأحكـــام المـــادة  ١١مـــع مراعـــاة أحكـــام المـــادة   
إضـــــــافة بنـــــــد تكميلـــــــي إلـــــــى جـــــــدول األعمـــــــال خـــــــالل أيـــــــة دورة إذا قـــــــررت يجـــــــوز 
الصــحة ذلــك بنــاء علــى تقريــر اللجنــة العامــة، بشــرط أن يصــل طلــب إدراج  جمعيــة

البند التكميلي إلى المنظمة خالل ستة أيام من افتتاح الدورة العادية أو خـالل يـومين 
ـــوم االفت ـــاح الـــدورة االســـتثنائية، علـــى أن يـــدخل ي ـــاح فـــي حســـاب كـــل مـــن مـــن افتت ت

  الفترتين.
  مكرر ١٢المادة 

في كل دورة ُيعرض علـى جمعيـة الصـحة بأسـرع مـا يمكـن بعـد افتتـاح الـدورة   
أي بنـــد  ١٢جـــدول األعمـــال المؤقـــت العتمـــاده، وُيعـــرض عليهـــا كـــذلك رهنـــًا بالمـــادة 

  تكميلي مقترح ومشفوع بتقرير عنه من اللجنة العامة.
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  ١٣المادة 
 التقنيـــــــةيقـــــــدم المـــــــدير العـــــــام تقـــــــارير إلـــــــى جمعيـــــــة الصـــــــحة عـــــــن اآلثـــــــار   
والمالية لجميـع بنـود جـدول األعمـال المعروضـة علـى جمعيـة الصـحة قبـل   واإلداري

أن تنظر فيها جمعية الصحة فـي جلسـات عامـة. وال يجـوز النظـر فـي أي اقتـراح لـم 
لــــك فــــي حالــــة يقــــدم عنــــه مثــــل هــــذا التقريــــر مــــا لــــم تقــــرر جمعيــــة الصــــحة خــــالف ذ

  االستعجال.

  ١٤المادة 
يتــــولى المــــدير العــــام وضــــع ُنســــخ مــــن جميــــع التقــــارير وغيرهــــا مــــن الوثــــائق   

المتعلقــة بجــدول األعمــال المؤقــت أليــة دورة مــن الــدورات علــى شــبكة اإلنترنــت كمــا 
يتولى إرسالها إلى الدول األعضـاء والـدول األعضـاء المنتسـبة والمنظمـات الحكوميـة 

أو المؤقــت فيــه جــدول األعمــال  الدوليــة المشــاركة فــي نفــس الوقــت الــذي يرســل إليهــا
قبــل مــدة ال تقــل عــن ســتة أســابيع مــن بــدء دورة عاديــة مــا تعقــدها جمعيــة الصــحة؛ 
وترسل بنفس الطريقة التقارير والوثائق المناسـبة إلـى المنظمـات غيـر الحكوميـة التـي 

  يتم قبولها للدخول في عالقة مع المنظمة.

  ١٥المادة 
د في جدول األعمال إال بعد مرور ثمان ال تناقش جمعية الصحة أي بند وار   

 ١٣وأربعين ساعة علـى األقـل مـن موافـاة الوفـود بالوثـائق المشـار إليهـا فـي المـادتين 
  ، ما لم تقرر الجمعية غير ذلك.١٤و

ومــع ذلــك، لــرئيس جمعيــة الصــحة، بموافقــة اللجنــة العامــة، أن يوقــف تطبيــق   
بهـــذا اإليقـــاف وينشـــر عنـــه فـــي هـــذه المـــادة. وفـــي هـــذه الحالـــة تخطـــر جميـــع الوفـــود 

  "جريدة" جمعية الصحة.

  األمانة العامة لجمعية الصحة
  ١٦المادة 

يكون المـدير العـام بحكـم منصـبه أمينـا عامـا لجمعيـة الصـحة ولكـل فروعهـا،   
  وله أن يفوض هذه الوظائف إلى غيره.

  ١٧المادة 
ألعمـال  يزود المـدير العـام جمعيـة الصـحة بمـا قـد تحتـاج إليـه مـن المـوظفين  

الســكرتارية وغيرهــا ويشــرف علــيهم، كمــا يزودهــا بأيــة تســهيالت أخــرى تكــون الزمــة 
  لها.
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  ١٨المادة 
على األمانة العامة أن تتسلم وأن تترجم إلـى لغـات العمـل بجمعيـة الصـحة   

وأن تعمــــم وثــــائق وتقــــارير وقــــرارات جمعيــــة الصــــحة ولجانهــــا، وأن تعــــد محاضــــر 
أخرى تتطلبها أنشطة جمعية الصحة أو أية لجنـة مـن  بأية مهام مداوالتها، وأن تقوم

  لجانها.

  الجلسات العامة لجمعية الصحة
  ١٩المادة 

تكــون الجلســات العامــة لجمعيــة الصــحة، مــا لــم تقــرر جمعيــة الصــحة خــالف   
ذلــك، مفتوحــة لجميــع المنــدوبين والبــدالء والمستشــارين الــذين تعيــنهم الــدول األعضــاء 

المعينـــين  المنتســـبينن الدســـتور، ولممثلـــي األعضـــاء مـــ ١٢و ١١و ١٠وفقـــا للمـــواد 
، ولممثلــي المنتسـبينمــن الدسـتور وللقــرار الـذي يــنظم مركـز األعضــاء  ٨وفقـا للمـادة 

التــي  واألراضــيالمجلــس، ولمراقبــي مــن يــدعى لحضــورها مــن الــدول غيــر األعضــاء 
بالنيابة عنها، وكذلك لمن يدعى لحضورها من ممثلـي  طلب عضوية انتسابية تقدم

األمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة التــي أقيمــت 
  عالقات بينها وبين منظمة الصحة العالمية.

ويجوز في الجلسات العامـة أن يعـين رئـيس الوفـد منـدوبا آخـر يكـون لـه حـق   
ي أي موضوع. وكذلك يجوز للرئيس، بنـاء علـى طلـب التكلم والتصويت باسم وفده ف

ــــا لمــــا ســــلف، أن يســــمح ألحــــد المستشــــارين  ــــه وفق رئــــيس الوفــــد أو أي منــــدوب يعين
  بالتحدث في أي نقطة بعينها.

  ٢٠المادة 
الجلسات العامة لجمعية الصحة علنية ما لم تقرر جمعية الصحة أن ظروفـا   

اســتثنائية تقتضـــي أن تكــون الجلســـة مغلقـــة. وتحــدد جمعيـــة الصـــحة مــن يســـمح لهـــم 
ــــدول األعضــــاء وممثلــــي األعضــــاء  بحضــــور الجلســــات المغلقــــة مــــن غيــــر وفــــود ال

ي تتخذ فـي جلسـة وممثل األمم المتحدة. وتعلن مقررات جمعية الصحة الت المنتسبين
  مغلقة في جلسة عامة مبكرة من جلسات جمعية الصحة.

  ٢١المادة 
يتخـــذ المـــدير العـــام ترتيبـــات مناســـبة لحضـــور الجمهـــور وممثلـــي الصـــحافة   

وغيرها من وكاالت اإلعالم في الجلسات العامة لجمعية الصحة وذلك مـع مراعـاة 
  لجمعية الصحة في هذا الشأن. أية مقررات
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  ٢٢المادة 
المنظمات الدوليـة المنتسبين بلغ كل من الدول األعضاء واألعضاء ي  (أ)  

الحكوميـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة المـــدعوة، المـــدير العـــام، قبـــل التـــاريخ المحـــدد 
الفتتاح دورة جمعيـة الصـحة بخمسـة عشـر يومـا إن أمكـن، بأسـماء ممثليهـا، بمـا فـي 

  ذلك جميع البدالء والمستشارين واألمناء.

ـــــي األعضـــــاء ت  (ب)   ـــــدول األعضـــــاء وممثل ســـــلم أوراق اعتمـــــاد منـــــدوبي ال
إلى المـدير العـام فـي موعـد ال يقـل عـن يـوم واحـد قبـل افتتـاح دورة جمعيـة  المنتسبين

أمكن. وتصدر أوراق االعتماد عن رئيس الدولة أو عن وزير الخارجية الصحة إن 
  وزير الصحة أو عن أية سلطة أخرى مختصة. أو عن

  العتمادلجنة أوراق ا
  ٢٣المادة 

علــــى اقتــــراح مــــن رئيســــها لجنــــة لفحــــص أوراق  ءً تعــــين جمعيــــة الصــــحة بنــــا  
االعتمـاد تتــألف مــن اثنــي عشـر منــدوبا عــن عــدد مماثــل مـن الــدول، وذلــك فــي بدايــة 

لهــا. وتقــوم اللجنــة بفحــص أوراق  اً كــل دورة مــن دوراتهــا. وتنتخــب هــذه اللجنــة رئيســ
وترفـــع إلـــى جمعيـــة  المنتســـبينلـــي األعضـــاء اعتمـــاد منـــدوبي الـــدول األعضـــاء وممث

الصحة تقريرا عن ذلك بـدون تـأخير. وألي وفـد أو ممثـل اعترضـت علـى قبولـه دولـة 
عضو أن يحضر بصفة مؤقتة بنفس الحقوق المقررة لسائر المندوبين والممثلـين إلـى 
 أن ترفــع لجنــة أوراق االعتمــاد تقريرهــا وتتخــذ جمعيــة الصــحة قرارهــا فــي الموضــوع.
ويخــّول مكتــب اللجنــة ســلطة توصــية جمعيــة الصــحة نيابــة عــن اللجنــة بقبــول أوراق 
االعتمــــاد الرســــمية للمنــــدوبين أو الممثلــــين الــــذين قبــــل اشــــتراكهم علــــى أســــاس أوراق 

  اعتماد مؤقتة سبق أن قبلتها جمعية الصحة.

  وتكون جلسات لجنة أوراق االعتماد مغلقة.  

  أعضاء مكتب جمعية الصحة
  ٢٤المادة 

تنتخب جمعية الصحة في كل دورة من الدورات العاديـة رئيسـًا وخمسـة نـواب   
  للرئيس، ويظل الرئيس ونواب الرئيس في مناصبهم حتى يتم انتخاب من يخلفونهم.

  ٢٥المادة 
باإلضــافة إلــى ممارســة الصــالحيات المخولــة لــه فــي موضــع آخــر مــن هــذا   

ة مـــن جلســـات الـــدورة ويوجـــه النظـــام، يعلـــن الـــرئيس افتتـــاح واختتـــام كـــل جلســـة عامـــ
المناقشات في الجلسات العامة ويؤمن مراعاة ما يقضي بـه هـذا النظـام ويعطـي حـق 
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الــتكلم ويوجــه األســئلة ويعلــن القــرارات. ويبــت الــرئيس فــي نقــاط النظــام، ويتــولى، مــع 
مراعــاة أحكــام هــذا النظــام، اإلشــراف علــى أعمــال أي اجتمــاع ويحــافظ علــى النظــام 

عند مناقشة أي بند من البنـود، أن يقتـرح علـى جمعيـة الصـحة تحديـد  فيه. وللرئيس،
  المدة التي يسمح بها لكل متكلم وٕاقفال قائمة المتكلمين.

  ٢٦المادة 
للرئيس أن يعين أحد نواب الرئيس ليحل محله فـي جلسـة مـا أو فـي أي جـزء   

الـــرئيس منهـــا. ويكـــون لنائـــب الـــرئيس الـــذي يقـــوم بأعمـــال الـــرئيس نفـــس صـــالحيات 
  وتكون عليه نفس واجباته.

وٕاذا تعــذر علــى الــرئيس القيــام بأعبــاء منصــبه خــالل المــدة الباقيــة مــن الفتــرة   
التــي انتخــب لهــا قامــت جمعيــة الصــحة بانتخــاب رئــيس جديــد مــن بــين نــواب الــرئيس 

  الخمسة للفترة الباقية.

أحـد نـواب  وٕاذا تعذر على الرئيس القيام بأعباء منصبه فيما بين الدورات قـام  
الرئيس بهذه األعباء مكانه. ويحدد الترتيب الذي يـدعى نـواب الـرئيس وفقـا لـه لتـولي 

  الرئاسة بالقرعة في الدورة التي يجري فيها االنتخاب.

  ٢٧المادة 
ال ينبغـــي للـــرئيس أو لنائـــب الـــرئيس الـــذي يقـــوم بأعمـــال الـــرئيس أن يصـــوت   

با أو بـديال آخـر كمنـدوب لحكومتـه ولكن له، عند االقتضاء، أن يعين من وفـده منـدو 
  في الجلسات العامة.

  ٢٨المادة 
إذا لم يكن الرئيس أو أي نائب من نواب الـرئيس حاضـرا عنـد افتتـاح الـدورة،   

  يتولى المدير العام الرئاسة مؤقتا.

  اللجنة العامة
  ٢٩المادة 

تتألف اللجنة العامة لجمعية الصحة من رئيس ونـواب رئـيس جمعيـة الصـحة   
مـن  ٣٢رئيسي اللجنتين الرئيسيتين لجمعية الصـحة المنشـأتين بمقتضـى المـادة  ومن

يجعـل  امّمـهذا النظام ومن عدد من المندوبين الـذين تقـوم جمعيـة الصـحة بانتخـابهم 
مجمــوع أعضــاء اللجنــة العامــة خمســة وعشــرين عضــوا علــى أال يكــون ألي وفــد مــن 

يقــوم رئــيس جمعيــة الصــحة بــدعوة الوفــود أكثــر مــن ممثــل واحــد فــي اللجنــة العامــة. و 
  اللجنة العامة لالنعقاد ويتولى رئاسة اجتماعاتها.



  النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية 147

يجوز أن يرافق كل عضو مـن أعضـاء اللجنـة العامـة مـا ال يزيـد عـن عضـو   
  واحد آخر من أعضاء وفده.

وللرئيس أو أي نائب للرئيس أن يعين عضوا من أعضاء وفده كبديل لـه فـي   
عضوية اللجنة العامة خالل أي جلسة مـن جلسـاتها أو أي جـزء منهـا. ويعـين رئـيس 
اللجنة الرئيسية، في حالة غيابه، أحـد نـائبي رئـيس اللجنـة كبـديل لـه، علـى أال يكـون 

الوفـد الـذي ينتمـي إليـه عضـو هـذا حـق التصـويت إذا كـان مـن نفـس لنائب الرئيس 
آخــر مــن أعضــاء اللجنــة العامــة. ويكــون لكــل مــن المنــدوبين المنتخبــين أن يعــين 

بــديال لــه فــي حالــة غيابــه عــن أي جلســة مــن  عضــوا آخــر مــن أعضــاء وفــده ليكــون
  جلسات اللجنة العامة.

  وتكون جلسات اللجنة العامة مغلقة ما لم يتقرر خالف ذلك.  

  ١٣٠ المادة

جلســات اللجنــة العامــة أكثــر مــن عضــو واحــد مــن كــل وفــد غيــر  ال يحضــر  
ممثـــل فيهـــا مـــن وفـــود جمعيـــة الصـــحة، ويجـــوز لهـــؤالء األعضـــاء أن يشـــتركوا، دون 

  تصويت، في مداوالت اللجنة العامة إذا دعاهم الرئيس لذلك.

  ٣١المادة 
باإلضـــافة إلـــى تأديـــة الواجبـــات المحـــددة فـــي موضـــع آخـــر مـــن هـــذا النظـــام،   
للجنــــة العامــــة، بالتشــــاور مــــع المــــدير العــــام ومــــع مراعــــاة مــــا تقــــرره جمعيــــة تتــــولى ا

  الصحة، ما يأتي:

تحديـــد موعـــد ومكـــان انعقـــاد الجلســـات العامـــة وجلســـات اللجنتـــين الرئيســـيتين   (أ)
وجميــع جلســات اللجــان التــي تنشــأ فــي الجلســات العامــة خــالل الــدورة. وتعلــن 

موعـــد وســـاعة انعقـــاد جلســـات ، عـــن اً اللجنـــة العامـــة، كلمـــا كـــان ذلـــك ممكنـــ
  جمعية الصحة واللجان قبل موعد انعقادها ببضعة أيام؛

  تحديد ترتيب األعمال في كل جلسة من الجلسات العامة خالل الدورة؛  (ب)

اقتــــراح التوزيــــع المبــــدئي لبنــــود جــــدول األعمــــال بــــين اللجنتــــين علــــى جمعيــــة   (ج)
  ؛اً إذا كان ذلك مالئم الصحة، واقتراح إرجاء أي بند إلى جمعية صحة مقبلة

                                                            
) التفســير التــالي فيمــا يتعلــق بهــذه ٢٧-٨ع  ص  جأقــرت جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة (القــرار    ١

  المادة:
مقصـــور علـــى الوفـــود التـــي  ] اآلن ٣٠المـــادة [  ٣١حضـــور أعضـــاء الوفـــود بمقتضـــى المـــادة      
 في اللجنة العامة. اً يعمل أحد أعضائها عضو  ال
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نقــــل بعــــض بنــــود جــــدول األعمــــال التــــي تــــم توزيعهــــا علــــى اللجنتــــين، عنــــد   (د)
  االقتضاء، من لجنة إلى أخرى؛

  ؛١٢تقديم تقرير عن أي إضافات مقترحة على جدول األعمال وفقا للمادة   )ه(

تنســــيق أعمــــال اللجنتــــين الرئيســــيتين وجميــــع اللجــــان التــــي يــــتم إنشــــاؤها فــــي   (و)
  سات العامة خالل الدورة؛الجل

  تحديد تاريخ انتهاء أعمال الدورة؛  (ز)

  القيام بصفة عامة بما يلزم لحسن سير أعمال الدورة.  (ح)

  اللجنتان الرئيسيتان التابعتان لجمعية الصحة
  ٣٢المادة 

  اللجنتان الرئيسيتان لجمعية الصحة هما:  

  بشؤون البرنامج والميزانية، اً وتعنى أساس   -اللجنة "أ"   (أ)

  بالشؤون اإلدارية والمالية والقانونية. اً وتعنى أساس  -اللجنة "ب"  (ب)

ولجمعيـــة الصــــحة أن تنشـــئ، عــــالوة علــــى هـــاتين اللجنتــــين الرئيســــيتين، أي   
  لجان رئيسية أخرى ترى ضرورة إلنشائها.

بتوزيـع  وبعد أن تدرس جمعية الصحة توصيات المجلس واللجنة العامة تقـوم  
فــــي  اً مالئمــــ اً بنــــود جــــدول األعمــــال علــــى اللجنتــــين الرئيســــيتين بصــــورة تحقــــق توازنــــ

  عملهما.

  وتنتخب جمعية الصحة العالمية رئيسي هاتين اللجنتين الرئيسيتين.  

  ٣٣المادة 
فــي كــل مــن اللجنتــين الرئيســيتين بواحــد  الً لكــل وفــد مــن الوفــود أن يكــون ممــث  

مــن أعضــائه. ويجــوز للممثــل أن يصــطحب فــي جلســات اللجنــة واحــدا أو أكثــر مــن 
  أعضاء الوفد اآلخرين. ويجوز أن يسمح لهؤالء بالتكلم ولكن دون تصويت.

  ٣٤المادة 
  تنتخب كل لجنة رئيسية نائبين للرئيس ومقررًا.  
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  ٣٥المادة 
نائــب رئــيس إضــافي إذا  اً لعملهــا، أن تعــين مؤقتــًال لكــل لجنــة رئيســية، تســهي  

  حال حائل دون حضور رئيسها ونائبي رئيسها.

  ٣٦المادة 
يكـــون لـــرئيس كـــل لجنـــة رئيســـية فيمـــا يتعلـــق بجلســـات اللجنـــة المعنيـــة نفـــس   

الصالحيات التي تكـون لـرئيس جمعيـة الصـحة فيمـا يتعلـق بالجلسـات العامـة وتكـون 
  عليه نفس واجباته.

  ٣٧ المادة
تكون جلسات اللجنتين الرئيسيتين واللجان الفرعية المنبثقة عنهما علنية ما   
  اللجنة أو اللجنة الفرعية المعنية خالف ذلك. لم تقرر

  ٣٨المادة 
تـرى  ما لكل لجنة رئيسية أن تنشئ من اللجان الفرعية أو التقسيمات األخرى  

  ١.ضرورة إلنشائه

  ٣٩المادة 
لمعنيـة، بنـاء علـى اقتـراح رئيسـها، بتعيـين أعضـاء كــل تقـوم اللجنـة الرئيسـية ا  

لجنــة مــن لجانهــا الفرعيــة. ويجــوز أن يمثــل عضــو اللجنــة الفرعيــة الــذي يتعــذر عليــه 
  حضور أي جلسة من جلساتها عضو آخر من أعضاء وفده.

  وتنتخب كل لجنة من اللجان الفرعية أعضاء مكتبها.  

  اللجان األخرى التابعة لجمعية الصحة
  ٤٠المادة 

لجمعية الصحة أن تعين أو تسمح بتعيين أية لجنة أخرى أو أي تقسـيم آخـر   
 ترى ضرورة له.

                                                            
أوصــى المجلــس التنفيــذي بــأن يقتصــر إنشــاء فــرق العمــل فــي جمعيــة الصــحة علــى األغــراض    ١

  التالية:
  (سواء باإلجماع أو بأغلبية واضحة)؛صياغة نتيجة كانت موضع اتفاق كبير    )١(     
  توضيح وتحديد القضايا المعروضة على اللجنة التخاذ قرار بشأنها؛   )٢(     
  تزويد اللجنة برأي تخصصي فيما يتعلق بمناقشاتها.   )٣(     

 )٣٠، الصفحة ٣٣رقم  السجالت الرسمية لمنظمة الصحة العالمية( 
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  المقررون
  ٤١المادة 

لكـــل لجنـــة أو لجنـــة فرعيـــة أو ألي تقســـيم آخـــر أن يعـــين مـــن بـــين أعضـــائه   
  أو أكثر حسب الضرورة. اً مقرر 

  اشتراك ممثلي المجلس التنفيذي
  ٤٢المادة 

جمعيــة الصــحة الشــخص أو األشــخاص الــذين يحــددهم  يمثــل المجلــس لــدى  
المجلس من بين أعضائه. وٕاذا تعذر على أي من هؤالء األشـخاص حضـور جمعيـة 

  الصحة، يعين رئيس المجلس ممثال ليحل محله من بين أعضاء المجلس.

  ٤٣المادة 
لممثلـــــي المجلـــــس أن يحضـــــروا الجلســـــات العامـــــة وجلســـــات اللجنـــــة العامـــــة   

    .يسيتين لجمعية الصحةواللجنتين الرئ

ولهـــم أن يشـــتركوا دون تصـــويت فـــي المـــداوالت بنـــاء علـــى دعـــوة أو موافقـــة   
  رئيس جمعية الصحة أو رئيس اللجنة حسبما تكون الحال.

  والمنظمات المنتسبيناشتراك ممثلي األعضاء 
  الدولية الحكومية وغير الحكومية ومراقبي الدول

  غير األعضاء واألراضي
  ٤٤المادة 

أن يشـــــتركوا علـــــى قـــــدم المســـــاواة مـــــع الـــــدول  المنتســـــبينلممثلـــــي األعضـــــاء   
األعضاء في جلسات جمعية الصحة ولجنتيها الرئيسيتين، غير أنه ال يجوز لهـم أن 

  يتولوا منصبا أو يكون لهم حق التصويت.

ولهـــؤالء الممثلـــين أن يشـــتركوا علـــى قـــدم المســـاواة مـــع الـــدول األعضـــاء فـــي   
اللجـــان الفرعيـــة وفـــي التقســـيمات األخـــرى التابعـــة لجمعيـــات  اللجـــان األخـــرى، وفـــي

  الصحة ما عدا اللجنة العامة ولجنة أوراق االعتماد.

  ٤٥المادة 
التـي قـدمت بالنيابــة  واألراضـيلمراقبـي مـن يـدعى مـن الـدول غيـر األعضـاء   

عنهــا طلبــات عضــوية انتســابية أن يحضــروا أي جلســات علنيــة لجمعيــة الصــحة أو 
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يسـية تابعـة لهـا. ولهـم، بنـاء علـى دعـوة الـرئيس وبموافقـة جمعيـة الصــحة أيـة لجنـة رئ
  أو اللجنة، أن يدلوا ببيان عن الموضوع المعروض.

ولهؤالء المراقبين أن يطلعوا على الوثائق غير السرية وعلى أية وثائق أخـرى   
 يرى المدير العام وضعها تحت تصرفهم، ولهم أن يقدموا مذكرات إلـى المـدير العـام.

  وللمدير العام أن يقرر كيفية ونطاق تعميم هذه المذكرات.

  ٤٦المادة 
ـــة الحكوميـــة األخـــرى التـــي أقامـــت    لممثلـــي األمـــم المتحـــدة والمنظمـــات الدولي

مــن الدســتور أن  ٧٠منظمــة الصــحة العالميــة معهــا عالقــات فعليــة بمقتضــى المــادة 
ة الصـحة ولجنتيهـا يشتركوا دون تصويت في المداوالت التي تدور في جلسات جمعيـ

أن يحضــــروا وأن يشــــتركوا دون تصــــويت فــــي  اً الرئيســــيتين. ولهــــؤالء الممثلــــين أيضــــ
المـــداوالت التـــي تـــدور فـــي جلســـات اللجـــان الفرعيـــة أو التقســـيمات األخـــرى إذا دعـــوا 

  لذلك.

ولهؤالء الممثلين أن يطلعوا على الوثائق غير السرية وعلى أيـة وثـائق أخـرى   
عها تحت تصرفهم. ولهم أن يقدموا مذكرات إلـى المـدير العـام. يرى المدير العام وض

  وللمدير العام أن يقرر كيفية ونطاق تعميم هذه المذكرات.

  ٤٧المادة 
يجـــوز دعـــوة ممثلـــي المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة التـــي اتخـــذت معهـــا ترتيبـــات   

مــن الدســتور لحضــور الجلســات العامــة وجلســات  ٧١للتشــاور والتعــاون طبقــا للمــادة 
لجنتـــين الرئيســـيتين التـــابعتين لجمعيـــة الصـــحة وأن يشـــتركوا فـــي الجلســـات المـــذكورة ال

دون تصويت وفقا لتلك الترتيبات حين يدعوهم لذلك رئيس جمعيـة الصـحة أو رئـيس 
  لجنة رئيسية.

  تصريف األعمال في الجلسات العامة
  ٤٨المادة 

 من األول اليوم حتى األعمال جدول بنود بشأن رسمية اقتراحات تقديم يجوز  
ــــدورة ــــة ال ــــة العادي ــــاح يــــومين مــــن وقبــــل مــــا ال يقــــل عــــن الصــــحة لجمعي ــــدورة افتت  ال

 جــــدول بنــــد عليهــــا ُوزِّع التــــي اللجنــــة إلــــى االقتراحــــات تلــــك كــــل وُتحــــال. االســـتثنائية
  .عامة جلسة خالل مباشرة البند في ُينظر إال إذا كان  األعمال

  [ ُحذفت ] ٤٩المادة 
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  ٥٠المادة 
االقتراحـــات والتعـــديالت فـــي األحـــوال العاديـــة كتابـــة وتســـلم إلـــى المـــدير تقـــدم   

العــام، الــذي يعمــم نســخا منهــا علــى الوفــود. وال يجــوز، إال إذا قــررت جمعيــة الصــحة 
خالف ذلك، أن يناقش أي اقتراح أو أن يطرح للتصويت في أيـة جلسـة مـن جلسـات 

جميــع الوفــود قبــل ذلــك جمعيــة الصــحة إال إذا كــان قــد ســبق تعمــيم نســخ منــه علــى 
بيــومين علــى األقــل. علــى أنــه يجــوز للــرئيس أن يســمح بمناقشــة التعــديالت والنظــر 

  ن لم تكن قد عممت أو إذا كانت قد عممت في اليوم ذاته فقط.إ فيها، حتى و 

  ٥١المادة 
تحيل جميع اللجان تقاريرها إلى جلسة عامة. وتعمم هـذه التقـارير، ومـا قـد   

قــرارات، بقــدر اإلمكــان، قبــل انعقــاد الجلســة العامــة التــي تتضــمنه مــن مشــروعات 
ســتنظر فيهــا بــأربع وعشــرين ســاعة علــى األقــل. وال يجــوز تــالوة مثــل هــذه التقــارير 

الملحقـــة بهـــا فـــي الجلســـات العامـــة بصـــوت عـــال إال إذا قـــرر  ومشـــروعات القـــرارات
  الرئيس خالف ذلك.

  ٥٢المادة 
لتصـــريف  اً قانونيـــ اً ي الـــدورة نصـــابتشـــكل أغلبيـــة الـــدول األعضـــاء الممثلـــة فـــ  

  األعمال في الجلسات العامة لجمعية الصحة.

  ٥٣المادة 
 اً ال يجـــوز ألي منـــدوب أن يـــتكلم أمـــام جمعيـــة الصـــحة دون الحصـــول مســـبق  

علـــى إذن مـــن الـــرئيس. ويعطـــي الـــرئيس الكلمـــة إلـــى المتكلمـــين حســـب ترتيـــب إبـــداء 
لمتكلمــين مراعــاة النظــام إذا كانــت رغبــتهم فــي الــتكلم. وللــرئيس أن يطلــب مــن أحــد ا

  مالحظاته ال تتصل بالموضوع قيد البحث.

  ٥٤المادة 
للمدير العام أو ألي عضو يعينه مـن أعضـاء األمانـة العامـة أن يـدلي فـي   

أي وقت ببيانات شـفوية أو كتابيـة أمـام جمعيـة الصـحة أو أمـام أي مـن لجانهـا أو 
  مسألة مطروحة. تقسيماتها بشأن أية

  ٥٥ المادة
  لجمعية الصحة أن تحدد المدة التي يسمح بها لكل متكلم.  
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  ٥٦المادة 
ألي مندوب أو ممثل لعضـو منتسـب أثنـاء مناقشـة أيـة مسـألة أن يثيـر نقطـة   

. وللمنــدوب أو لممثــل العضــو المنتســب اً ويبــت الــرئيس فــي نقطــة النظــام فــور  ١م.نظــا
يجـوز  للتصـويت. وال اً فـور  أن يطعن في قرار الرئيس، وفي هذه الحالـة يطـرح الطعـن

لممثــل العضــو المنتســب الــذي أثــار نقطــة النظــام أن يتعــرض لجــوهر للمنــدوب أو 
  عليه أن يقصر كالمه على نقطة النظام. المسألة المطروحة بل

  ٥٧المادة 
يعطي الـرئيس حـق الـرد ألي منـدوب أو ممثـل لعضـو منتسـب يطلبـه. وعلـى   

ـــــي األعضـــــاء  ـــــدوبين وممثل أن يتوخـــــوا اإليجـــــاز قـــــدر اإلمكـــــان فـــــي  المنتســـــبينالمن
ممارســتهم لهــذا الحــق. ويحســن أن يــدلوا ببيانــاتهم فــي نهايــة الجلســة التــي طلبــوا فيهــا 

  حق الرد.

  ٥٨المادة 
للـــــرئيس أثنـــــاء المناقشـــــة أن يعلـــــن قائمـــــة المتحـــــدثين ولـــــه، بموافقـــــة جمعيـــــة   

ي عضـو إذا الصحة، أن يعلن إقفال هذه القائمة. على أن لـه أن يعطـي حـق الـرد أل
  ثر كلمة ألقيت بعد إعالنه إقفال القائمة.إرأى وجها لذلك 

  ٥٩المادة 
ألي منـــدوب أو ممثـــل لعضـــو منتســـب، أثنـــاء مناقشـــة أيـــة مســـألة، أن يقتـــرح   

تعليــــق الجلســــة أو رفعهــــا. وال يجــــوز مناقشــــة مثــــل هــــذا االقتــــراح بــــل يجــــب طرحــــه 
  للتصويت على الفور.

بعبــارة "تعليــق الجلســة" هــو تأجيــل أعمــال والمقصــود، ألغــراض هــذا النظــام   
. والمقصـود بعبـارة "رفـع الجلسـة" هـو إنهـاء كافـة األعمـال إلـى أن تعقـد اً الجلسة مؤقتـ
  جلسة أخرى.

  ٦٠المادة 
ألي منـــدوب أو ممثـــل لعضـــو منتســـب، أثنـــاء مناقشـــة أيـــة مســـألة، أن يقتـــرح   

إلـى مقـدم االقتـراح، أن تأجيل مناقشة البند المطروح. ويجوز لمتكلم واحد، باإلضـافة 
يتكلم في تأييد االقتراح ولمتكلم واحد أن يـتكلم فـي معارضـته ثـم يطـرح اقتـراح تأجيـل 

  المناقشة فورا للتصويت.

                                                            
 .١٧١الصفحة  شرح مفهوم نقطة النظام وارد في   ١
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  ٦١المادة 
ألي منــــدوب أو ممثــــل لعضــــو منتســــب أن يقتــــرح فــــي أي وقــــت إقفــــال بــــاب   

ل لعضــو المناقشــة بشــأن البنــد المطــروح ســواء وجــد أو لــم يوجــد منــدوب آخــر أو ممثــ
منتســب أبــدى رغبتــه فــي الكــالم. وٕاذا طلــب اإلذن بــالتكلم فــي معارضــة إقفــال بــاب 
 اً المناقشـــة جـــاز منحـــه الثنـــين مـــن المتكلمـــين علـــى األكثـــر، ثـــم يطـــرح االقتـــراح فـــور 

للتصـــويت. وٕاذا أيـــدت جمعيـــة الصـــحة إقفـــال بـــاب المناقشـــة أعلـــن الـــرئيس إقفالــــه. 
راح أو االقتراحات التي قدمت قبل إقفـال وتصوت جمعية الصحة بعد ذلك على االقت

  المناقشة فقط.

  ٦٢المادة 
تكــون لالقتراحــات المبينــة أدنــاه أســبقية علــى جميــع المشــروعات واالقتراحــات   

  األخرى المطروحة في الجلسة ما عدا نقطة النظام، وذلك حسب الترتيب التالي:

  اقتراح تعليق الجلسة؛  (أ)

  اقتراح رفع الجلسة؛  (ب)

  اقتراح تأجيل مناقشة البند المطروح؛  (ج)

  اقتراح إقفال باب المناقشة في البند المطروح.  (د)

  ٦٣المادة 
، يطـرح للتصـويت أي اقتـراح بطلـب البـت فـي ٦٢مع مراعاة ما جاء بالمـادة   

مســــألة اختصــــاص جمعيــــة الصــــحة بــــإقرار أي اقتــــراح معــــروض عليهــــا وذلــــك قبــــل 
  التصويت على هذا االقتراح األخير.

  ٦٤لمادة ا
للمنــدوب أو لممثــل العضــو المنتســب أن يقتــرح التصــويت علــى كــل جــزء مــن   

أجـــزاء أي اقتـــراح أو تعـــديل. وٕاذا أثيـــر اعتـــراض علـــى طلـــب التجزئـــة طـــرح اقتـــراح 
التجزئـــــة للتصـــــويت. وال يســـــمح بـــــالكالم حـــــول اقتـــــراح التجزئـــــة إال لمتكلمـــــين اثنـــــين 

اقتــراح التجزئــة طرحــت أجــزاء االقتــراح ومتكلمــين اثنــين يعارضــانه. وٕاذا قبــل  يؤيدانــه
التعــــديل التــــي تمــــت الموافقــــة عليهــــا منفصــــلة للتصــــويت بعــــد ذلــــك برمتهــــا. وٕاذا  أو

رفضـــــت جميـــــع أجـــــزاء منطـــــوق االقتـــــراح أو التعـــــديل، اعتبـــــر االقتـــــراح أو التعـــــديل 
  برمته. اً مرفوض
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  ٦٥المادة 
التعــديل أوال. وٕاذا عنــد اقتــراح تعــديل علــى اقتــراح مــا، يجــري التصــويت علــى   

اقتــرح تعــديالن أو أكثــر علــى اقتــراح مــا، صــوتت جمعيــة الصــحة أوال علــى التعــديل 
الـــذي يـــرى الـــرئيس أنـــه األبعـــد مـــن حيـــث الجـــوهر عـــن االقتـــراح األصـــلي، ثـــم علـــى 
التعديل األقل منه بعدا وهكذا دواليك حتى تطرح جميع التعديالت للتصويت. إال أنه 

ن هــذا إبالضــرورة علــى رفــض تعــديل آخــر، فــ اً يل مــا منطويــحيثمــا يكــون اعتمــاد تعــد
التعديل األخير ال يطرح للتصـويت. وٕاذا اعتمـد تعـديل واحـد أو أكثـر، طـرح االقتـراح 
بصــيغته المعدلــة للتصــويت. وٕاذا قبــل مقــدم االقتــراح األصــلي تعــديل اقتراحــه، يعتبــر 

إجــراء تصــويت منفصــل ال يتجــزأ مــن االقتــراح األصــلي وال يلــزم  اً هــذا التعــديل جــزء
عليه. ويعتبر أي اقتراح تعديال القتراح آخر إذا اقتصر على إضافة شـيء إلـى جـزء 
من هذا االقتراح اآلخر أو على حذف شيء منه أو على إجراء تغيير فيه. واالقتراح 

  .اً الذي هو بديل القتراح ما يعتبر اقتراح

  ٦٦المادة 
صــــحة عليهــــا حســــب ترتيــــب تعميمهــــا إذا ُقــــدم اقتراحــــان أو أكثــــر صــــوتت جمعيــــة ال

جميـــع الوفـــود، مـــا لـــم تقـــرر خـــالف ذلـــك ومـــا لـــم تغـــن نتيجـــة التصـــويت علـــى  علـــى
االقتراحـــات عـــن أي تصـــويت آخـــر علـــى االقتـــراح أو االقتراحـــات التـــي التـــزال  أحـــد

  معلقة.

  ٦٧المادة 
لصاحب االقتراح أن يسحب اقتراحه في أي وقت قبل بـدء التصـويت عليـه   

يكـــــون اقتراحـــــه قـــــد عـــــدل أو، إذا كـــــان قـــــد عـــــدل، أن يقبـــــل صـــــاحب شـــــريطة أال 
وألي منــدوب أن يعيــد تقــديم االقتــراح المســحوب علــى هــذه  التعــديل بســحبه.  االقتــراح
  الصورة.

  ٦٨المادة 
إذا تم إقـرار أو رفـض اقتـراح مـا فـال يجـوز إعـادة النظـر فيـه فـي نفـس الـدورة   

الـدول األعضـاء الحاضـرة والمشـتركة  إال إذا قررت ذلك جمعية الصحة بأغلبية ثلثـي
في التصويت. ويسمح بالتكلم في اقتراح إعادة النظر الثنـين فقـط مـن المتكلمـين فـي 

ثـــــم يطـــــرح االقتـــــراح فـــــورا للتصـــــويت. وتصـــــحيح األخطـــــاء الكتابيـــــة أو معارضـــــته 
الحســابية فــي أيــة وثيقــة تتعلــق بــأي اقتــراح تــم إقــراره ال يعتبــر ســببا يقتضــي إعــادة 

  االقتراح بأغلبية ثلثي األصوات. المناقشة في هذا فتح باب
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  التصويت في الجلسات العامة
  ٦٩المادة 

لكــل دولــة عضــو فــي جمعيــة الصــحة صــوت واحــد. والمقصــود بعبــارة "الــدول   
األعضـاء الحاضــرة والمشـتركة فــي التصـويت" ألغــراض هـذا النظــام الـدول األعضــاء 

ورة سـليمة. أمــا الـدول األعضـاء التـي تمتنــع بصـ اً أو سـلب اً التـي تـدلي بأصـواتها إيجابــ
  عن التصويت فتعتبر غير مصوتة.

  ٧٠المادة 
قـــــرارات جمعيـــــة الصـــــحة فـــــي المســـــائل الهامـــــة بأغلبيـــــة ثلثـــــي الـــــدول  تُتخـــــذ

ـــــرار  والمشـــــاركةاألعضـــــاء الحاضـــــرة  ـــــي التصـــــويت. وتتضـــــمن هـــــذه المســـــائل: إق ف
االتفاقيــات أو االتفاقــات؛ والموافقــة علــى االتفاقــات التــي تقــام بمقتضــاها عالقــة بــين 

 ٦٩للمـواد  وفقـاً  الحكومية الدوليـةالمنظمة وبين األمم المتحدة والمنظمات والوكاالت 
ار ميزانيــــة الدســــتور؛ والقــــرارات الخاصــــة بمقــــد مــــن الدســــتور؛ وتعــــديالت ٧٢و ٧٠و

العمل الفعليـة؛ والقـرارات الخاصـة بوقـف امتيـازات التصـويت والخـدمات لدولـة عضـو 
  من الدستور. ٧بمقتضى المادة 

  مكرراً  ٧٠المادة 
 مـــن وقويـــة واضـــحة بأغلبيـــة العالميـــة الصـــحة لمنظمـــة العـــام المـــدير ُينتخـــب

 ١٠٨ ادةالمـ فـي المبـين النحـو علـى التصـويت فـي والمشـاركين الحاضـرين األعضاء
  الداخلي. النظام هذا من

  ٧١المادة 
القــرارات الخاصــة بالمســائل األخــرى، بمــا فــي ذلــك القــرارات الخاصــة بتحديــد   

فئـــات إضـــافية مـــن المســـائل التـــي تتخـــذ فيهـــا القـــرارات بأغلبيـــة الثلثـــين تتخـــذ بأغلبيـــة 
الــدول األعضــاء الحاضــرة والمشــتركة فــي التصــويت، وذلــك مــا لــم يقــض هــذا النظــام 

  بغير ذلك في موضع آخر.

  ٧٢المادة 
تصوت جمعية الصحة فـي األحـوال العاديـة برفـع األيـدي. علـى أن ألي وفـد   

أن يطلـــب التصـــويت بنـــداء األســـماء. ويجـــري نـــداء األســـماء فـــي هـــذه الحالـــة حســـب 
الترتيب األبجدي ألسماء الدول األعضاء باللغة اإلنكليزية فـي سـنة وباللغـة الفرنسـية 

  بالعضو الذي يسحب اسمه بالقرعة. ءً الية وهكذا دواليك، ابتدافي السنة الت
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  ٧٣المادة 
يثبـــت تصـــويت كـــل دولـــة عضـــو مشـــتركة فـــي التصـــويت بنـــداء األســـماء فـــي   

  محضر االجتماع.

  ٧٤المادة 
بعــد أن يعلـــن الـــرئيس بـــدء التصــويت ال يجـــوز ألي عضـــو أن يقطـــع عمليـــة   

  إجراء التصويت الفعلية. التصويت إال إلثارة نقطة نظام تتعلق بطريقة

  ٧٥المادة 
بعد أن ينتهي التصويت، يجوز ألي مندوب أن يدلي ببيان مقتضب يقتصـر   

على شرح تصويته. وليس لمقدم االقتراح أن يتحدث في شرح تصويته بشأن اقتراحـه 
  إال إذا كان قد عّدل.

  ٧٦المادة 
عــــــالوة علــــــى الحــــــاالت المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي موضــــــع آخــــــر مــــــن هــــــذا   
يجوز لجمعيـة الصـحة أن تصـوت علـى أيـة مسـألة بـاالقتراع السـري إذا كـان  النظام،

ـــدول األعضـــاء الحاضـــرة والمشـــتركة فـــي  قـــد ســـبق لهـــا اتخـــاذ قـــرار بـــذلك بأغلبيـــة ال
التصــــويت. علــــى أنــــه ال يجــــوز التصــــويت بــــاالقتراع الســــري فــــي المســــائل الخاصــــة 

  بالميزانية.

معيــة الصــحة بمقتضــى هــذه المــادة، ويتعـين أن يكــون القــرار الــذي تتخــذه ج  
إذا كان يجب التصويت باالقتراع السـري، صـادرا برفـع األيـدي فقـط. وٕاذا   بشأن ما

قــررت الجمعيــة أن تصــوت علــى مســألة معينــة بــاالقتراع الســري، فــال يجــوز طلــب 
  بطريقة أخرى وال اتخاذ قرار بذلك. التصويت

  ٧٧المادة 
ري تعـــين أن يـــتم االقتـــراع ذاتـــه متـــى صـــوتت جمعيـــة الصـــحة بـــاالقتراع الســـ  

والتثبـــت مـــن عـــدد أوراق االقتـــراع فـــي جلســـة عامـــة. ويـــتم عـــد األصـــوات فـــي غرفـــة 
منفصلة يتاح للوفود دخولها، وذلـك مـا لـم تقـرر جمعيـة الصـحة غيـر ذلـك. ويـتم عـد 
األصوات تحت إشراف رئيس جمعية الصـحة أو أحـد نـواب الـرئيس. ويجـوز لجمعيـة 

ا خــالل الفتــرة التــي يســتغرقها هــذا العــد قبــل إعــالن نتــائج الصــحة أن تواصــل عملهــ
  االقتراع.
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  ٧٨المادة 
ومـع مراعـاة أحكـام  ١ي.تجرى االنتخابات في األحوال العادية باالقتراع السـر   
يجــوز لجمعيــة الصــحة، مــا لــم يكــن هنــاك اعتــراض، أن تقــرر اختيــار  ١٠٨المــادة 

مرشح متفق عليـه أو قائمـة مرشـحين متفـق علـيهم، دون اقتـراع، ومتـى كـان االقتـراع 
يعين الرئيس من بـين األعضـاء الحاضـرين حاسـبين اثنـين للمسـاعدة فـي عـد  اً مطلوب

  األصوات.

  ٧٩المادة 
عضــو واحــدة ولــم يحصــل أي مرشــح إذا أريــد انتخــاب شــخص واحــد أو دولــة   

فــي االقتــراع األول علــى األغلبيــة الالزمــة أجــري اقتــراع ثــان يقتصــر علــى المرشــحين 
اللذين حصـال علـى أكبـر عـدد مـن األصـوات. فـإذا انقسـمت األصـوات بالتسـاوي فـي 

  االقتراع الثاني يحسم الرئيس بين المرشحين بالقرعة.

  ٨٠المادة 
بيين أو أكثـــر فـــي وقـــت واحـــد وبشـــروط واحـــدة، إذا أريـــد شـــغل مركـــزين انتخـــا  

انتخــب مــن يحصــل مــن المرشــحين علــى األغلبيــة الالزمــة فــي االقتــراع األول. وٕاذا 
كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه األغلبية أقل من عـدد األشـخاص أو الـدول 
األعضــاء المطلــوب انتخــابهم، أجريــت اقتراعــات إضــافية لشــغل المراكــز المتبقيــة مــع 

ر كـــل اقتـــراع علـــى عـــدد مـــن المرشـــحين، الـــذين حصـــلوا علـــى أكبـــر عـــدد مـــن قصـــ
األصوات في االقتراع الـذي سـبقه، ال يزيـد علـى ضـعف عـدد المراكـز المـراد شـغلها. 
على أنه يجوز، بعد ثالث اقتـراع غيـر حاسـم التصـويت ألي شـخص أو دولـة عضـو 

ثــالث مــرات دون نتيجــة تتــوافر فيهمــا الشــروط. وٕاذا أجــري هــذا االقتــراع غيــر المقيــد 
حاسمة، تقتصر االقتراعات الثالثة التاليـة علـى عـدد مـن المرشـحين الـذين يحصـلون 
علــى أكبــر عــدد مــن األصــوات فــي االقتــراع غيــر المقيــد الثالــث ال يزيــد علــى ضــعف 
عــدد المراكــز الشــاغرة المتبقيــة، وتكــون االقتراعــات الثالثــة التاليــة غيــر مقيــدة، وهكــذا 

  م شغل كل المراكز.دواليك حتى يت

  ٨١المادة 
علــى كــل دولــة عضــو، مــا لــم تمتنــع عــن التصــويت فــي عمليــة انتخــاب، أن   

تصوت لعـدد مـن المرشـحين مسـاو لعـدد المراكـز االنتخابيـة المـراد شـغلها. وأيـة ورقـة 
اقتـــراع تحمـــل عـــددا مـــن األســـماء أكثـــر أو أقـــل مـــن عـــدد المراكـــز االنتخابيـــة المـــراد 

  غية.شغلها تكون باطلة وال
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  ٨٢المادة 
إذا لــم يتيســر فــي عمليــة انتخــاب شــغل مركــز انتخــابي أو أكثــر ألن اثنــين أو   

أكثر من المرشحين حصلوا على عدد متساو مـن األصـوات أجـري اقتـراع بـين هـؤالء 
المرشحين لتحديد أيهم ينتخب. ويعاد هذا اإلجراء عدة مرات إذا اقتضى األمـر. وٕاذا 

فــــي التصــــويت علــــى مســــألة غيــــر االنتخــــاب اعتبــــر انقســــمت األصــــوات بالتســــاوي 
  االقتراح مرفوضا.

  تصريف األعمال والتصويت في اللجان واللجان الفرعية
  ٨٣المادة 

مـــع مراعـــاة أي قـــرار صـــادر عـــن جمعيـــة الصـــحة يتبـــع بقـــدر اإلمكـــان فـــي   
اإلجــراءات التــي تحكــم تصــريف األعمــال والتصــويت فــي اللجــان مــا يقضــي بــه هــذا 

يتعلـق بتصـريف األعمـال والتصـويت فـي الجلسـات العامـة. ويشـكل ثلـث النظام فيمـا 
أعضـــاء اللجنـــة نصـــابا قانونيـــا. علـــى أنـــه يلـــزم حضـــور أغلبيـــة أعضـــاء اللجنـــة فـــي 

  المسائل التي يتعين التصويت عليها.

  ٨٤المادة 
ال يطبــق رئــيس اللجنــة الفرعيــة علــى أعمــال اللجنــة الفرعيــة مــواد هــذا النظــام   

  اللجان إال بقدر ما يرى ذلك مستصوبا لسرعة إنجاز األعمال. التي تنطبق على

   ١اللغات

  ٨٥المادة 
اللغـــات الرســـمية ولغـــات العمـــل فـــي جمعيـــة الصـــحة هـــي اللغـــات األســـبانية   

 واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

  ٨٦المادة 
فوريــة إلــى  تتــرجم الكلمــات التــي تلقــى بأيــة لغــة مــن اللغــات الرســمية ترجمــة  

  اللغات الرسمية األخرى.

  ٨٧المادة 
ألي مندوب أو ممثل لعضو منتسب وألي ممثل للمجلس أن يتكلم بلغة غير   

اللغات الرسمية. وفي هذه الحالة يكون عليه هو أن يوفر الترجمة الفورية إلى إحـدى 
                                                            

 .١٣- ٣١ع  ص  جانظر القرار    ١
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ة إلـــى اللغـــات الرســـمية. وللمتـــرجمين الفـــوريين التـــابعين لألمانـــة العامـــة لـــدى الترجمـــ
اللغات الرسـمية األخـرى أن يسـتندوا إلـى الترجمـة الفوريـة التـي تجـرى باللغـة الرسـمية 

  األولى.

  ٨٨المادة 
تعــد المحاضــر الحرفيــة والمحاضــر المــوجزة و"جريــدة" جمعيــة الصــحة بلغــات   
  العمل.

  ٨٩المادة 
تــوفر جميــع القــرارات والتوصــيات وســائر المقــررات الرســمية لجمعيــة الصــحة   
  العمل.بلغات 

  محاضر جمعية الصحة
  ٩٠المادة 

ُتعد األمانة العامة محاضر حرفية لجميع الجلسات العامة كمـا ُتعـد محاضـر   
الفرعيـــة. وال ُتعـــد أي محاضـــر عـــن  واللجـــانمـــوجزة لجلســـات اللجنـــة العامـــة واللجـــان 

أعمال لجنة أوراق االعتماد فيما عدا التقرير الـذي تقدمـه اللجنـة إلـى جمعيـة الصـحة 
  لك ما لم تنص اللجنة المعنية صراحة على غير ذلك.وذ

  ٩١المادة 
فـي أقـرب وقـت ممكـن  ٩٠ترسل المحاضر المـوجزة المشـار إليهـا فـي المـادة   

وٕالـــى ممثلـــي المجلـــس. ويقـــوم هـــؤالء  المنتســـبينإلـــى الوفـــود وٕالـــى ممثلـــي األعضـــاء 
بــــإبالغ األمانــــة العامــــة كتابــــة بعــــد ذلــــك بمــــا ال يتجــــاوز ثمــــان وأربعــــين ســــاعة بأيــــة 

  تصحيحات يرغبون في إجرائها.

  ٩٢المادة 
مـــن  اً يرســـل المـــدير العـــام فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن بعـــد اختتـــام كـــل دورة نســـخ  

لتوصــــيات وغيرهــــا مــــن جميــــع المحاضــــر الحرفيــــة والمحاضــــر المــــوجزة والقــــرارات وا
المقــــررات الرســــمية التــــي أقرتهــــا جمعيــــة الصــــحة إلــــى الــــدول األعضــــاء واألعضــــاء 

وٕالــى األمــم المتحــدة وجميــع الوكــاالت المتخصصــة التــي دخلــت المنظمــة  المنتســبين
معهـــا فـــي عالقـــات فعليـــة. وترســـل محاضـــر الجلســـات المغلقـــة إلـــى المشـــتركين فيهـــا 

  فقط.
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  ٩٣المادة 
الحرفية والمحاضـر المـوجزة للجلسـات العلنيـة وتقـارير جميـع تنشر المحاضر   

  اللجان واللجان الفرعية.

  ٩٤المادة 
للتيســير علــى الوفــود والمنظمــات المشــتركة، يصــدر المــدير العــام فــي شــكل   

عـــن أعمـــال الجلســـات العامـــة واللجـــان واللجـــان  اً مـــوجز  اً "جريـــدة" يوميـــة للـــدورة، بيانـــ
  تبارات العملية.الفرعية وذلك مع مراعاة االع

  الميزانية والشؤون المالية
  ٩٥المادة 

  تقوم جمعية الصحة بما يلي:  

إقــرار الميزانيــة التــي تــرخص باإلنفــاق للفتــرة الماليــة التاليــة بعــد النظــر فــي   (أ)
  تقديرات الميزانية التي أعدها المدير العام وفي توصيات المجلس بشأنها؛

  للفترة المالية الجارية إذا لزم األمر والموافقة عليها؛دراسة التقديرات التكميلية   (ب)

بحث تقارير مراجع الحسابات عن حسابات اإليرادات والمصـروفات المتعلقـة   (ج)
  بالسنة أو الفترة المالية السابقة واتخاذ ما قد يلزم من إجراء في شأنها؛

عضـــاء دراســـة تقريـــر المـــدير العـــام عـــن دفـــع اشـــتراكات الـــدول األعضـــاء واأل  (د)
  .المنتسبين

  ٩٦المادة 
ال يجـــــــــوز إدراج أي اقتـــــــــراح إلعـــــــــادة النظـــــــــر فـــــــــي توزيـــــــــع االشـــــــــتراكات   

المعمــــول بــــه فــــي الوقــــت الحاضــــر،  المنتســــبيناألعضــــاء واألعضــــاء   الــــدول  بــــين
قبـــل المنتســـبين األعضـــاء واألعضـــاء  الـــدولجـــدول األعمـــال، إال بعـــد إبالغـــه   فـــي

علــى األقــل أو إذا أوصــى المجلــس بإعــادة النظــر فــي  اً الــدورة بتســعين يومــ  افتتــاح
  التوزيع.  هذا

  ٩٧المادة 
إجراءات النظر في الشؤون الماليـة تحكمهـا مـواد هـذا النظـام إال إذا كـان فـي   

  الالئحة المالية نص صريح يقضي بخالف ذلك.
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  المجلس التنفيذي
  ٩٨المادة 

انتخـاب الـدول األعضـاء في كل دورة عادية من دورات جمعيـة الصـحة، يـتم   
 (ب)١٨للمــواد  اً المخــول لهــا حــق تعيــين أشــخاص للعمــل أعضــاء فــي المجلــس وفقــ

  من الدستور. ٢٥و ٢٤و

  ٩٩المادة 
في بداية كل دورة عادية من دورات جمعية الصحة يطلب الرئيس من الـدول   

اء األعضاء التي ترغب في التقدم باقتراحات تتعلق باالنتخاب السنوي للـدول األعضـ
في المجلس أن تقـدم اقتراحاتهـا إلـى  اً التي يخول لها حق تعيين شخص للعمل عضو 

اللجنــــة العامــــة. ويجــــب أن تصــــل هــــذه االقتراحــــات إلــــى رئــــيس اللجنــــة العامــــة فــــي 
لهـذه  اً ال يتجاوز أربع وعشـرين سـاعة مـن قيـام الـرئيس بـاإلعالن عـن ذلـك وفقـ موعد

  المادة.

  ١٠٠المادة 
ــــى اللجنــــة العامــــة،    مــــع مراعــــاة أحكــــام الفصــــل الســــادس مــــن الدســــتور، عل
ـــدم إليهـــا مـــن الـــدول األعضـــاء،  ٩٨ والمـــادة مـــن هـــذا النظـــام، واالقتراحـــات التـــي تق

والترشيحات التي يقدمها أعضاء اللجنة العامة في الجلسـة، أن تعـد بـاالقتراع السـري 
علـــــى األكثـــــر وبعـــــدد مـــــن األعضـــــاء يســـــاوي، علـــــى  اً قائمـــــة بخمســـــة عشـــــر عضـــــو 

عـــدد المقاعـــد التـــي يتعـــين شـــغلها. وتقـــدم هـــذه القائمـــة إلـــى جمعيـــة الصـــحة  األقـــل،
أربـــــــع وعشـــــــرين ســـــــاعة علـــــــى األقـــــــل مـــــــن االجتمـــــــاع الـــــــذي تعقـــــــده إلجـــــــراء  قبـــــــل

فـي  اً السنوي لعشر دول أعضاء يخول لها حق تعيين شخص للعمل عضو  االنتخاب
  المجلس.

للجنــة العامــة فــي هــذه القائمــة لــدى جمعيــة الصــحة الــدول األعضــاء وتزكــي ا  
للمجلـــس فـــي  اً متوازنـــ اً التـــي تـــرى اللجنـــة العامـــة أنهـــا إذا مـــا انتخبـــت، تكفـــل توزيعـــ

  مجموعه.

ويجــوز للــدول األعضــاء المدرجــة أســماؤها فــي القائمــة، عــدا الــدول األعضــاء   
للمجلــس ككــل، أن  اً متوازنــ اً يعــالتــي تــرى اللجنــة أنهــا تحقــق، فــي حالــة انتخابهــا، توز 

تســـحب ترشـــيحاتها مـــن القائمـــة وذلـــك بإخطـــار الـــرئيس فـــي وقـــت ال يتجـــاوز موعـــد 
ـــدول  ـــوم الســـابق النتخـــاب جمعيـــة الصـــحة الســـنوي لل انتهـــاء ســـاعات العمـــل فـــي الي

فــي المجلــس التنفيــذي.  اً األعضــاء التــي يخــول لهــا حــق تعيــين شــخص للعمــل عضــو 
قبيـل بجريـدة جمعيـة الصـحة ويعلنـه الـرئيس قبـل بدايـة وينشر أي انسحاب من هـذا ال

  التصويت.
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  ١٠١المادة 
تنتخب جمعية الصحة باالقتراع السري مـن بـين  ٧٨مع مراعاة أحكام المادة   

، الدول األعضـاء التـي يخـول لهـا ١٠٠ألحكام المادة  اً الدول األعضاء المرشحة وفق
ب الــدول المرشــحة التــي حــق تعيــين أشــخاص للعمــل أعضــاء  فــي المجلــس. وتنتخــ

بعـد خمسـة اقتراعـات  اً تحصل على األغلبية المطلوبة. وٕاذا ظل مقعد أو أكثـر شـاغر 
ال يجـــرى اقتـــراع آخـــر ويطلـــب مـــن اللجنـــة العامـــة أن تقـــدم ترشـــيحات للمقاعـــد التـــي 

، على أال يزيـد عـدد الترشـيحات التـي تقـدم علـى هـذا ١٠٠للمادة  اً التزال شاغرة، وفق
عدد المقاعـد الشـاغرة. وتجـرى اقتراعـات إضـافية للمقاعـد الشـاغرة النحو عن ضعف 

  وتنتخب الدول المرشحة التي تحصل على األغلبية المطلوبة.

بعــد ثالثــة اقتراعــات تســتبعد الدولــة المرشــحة  اً وٕاذا ظــل مقعــد أو أكثــر شــاغر   
التي حصـلت فـي االقتـراع الثالـث علـى أقـل عـدد مـن األصـوات ويجـرى اقتـراع جديـد 

  ذا دواليك إلى أن يتم شغل جميع المقاعد.وهك

وفــــي أيــــة اقتراعــــات تجــــرى بمقتضــــى أحكــــام هــــذه المــــادة ال ينظــــر فــــي أيــــة   
  وهذه المادة. ١٠٠ألحكام المادة  اً ترشيحات سوى تلك التي تكون قد تمت وفق

  ١٠٢المادة 
إذا تنازلت دولة عضو خول لها بمقتضى انتخـاب سـابق حـق تعيـين شـخص   

ــ اً للعمــل عضــو  ي المجلــس، ألي ســبب مــن األســباب، عــن هــذا الحــق قبــل انقضــاء ف
، انتخبــت ١٠٥الفتــرة التــي انتخبــت مــن أجلهــا أو فقــدت هــذا الحــق وفقــا لحكــم المــادة 

جمعيـــة الصـــحة، فـــي دورة عاديـــة مـــن دوراتهـــا، دولـــة عضـــوا أخـــرى يخـــول لهـــا حـــق 
تـي تنازلـت تعيين شخص لبـاقي المـدة التـي تكـون لـوال ذلـك مسـتحقة للدولـة العضـو ال

عــن حقهــا أو فقدتــه. وتســري علــى هــذا االنتخــاب، مــع التعــديل الــالزم، أحكــام المــواد 
مـــن هـــذا النظـــام، بشـــرط أال يرشـــح مـــن الـــدول األعضـــاء  ١٠١إلـــى  ٩٩و ٨٢و ٨١

أكثر من ضعف عدد المقاعد الشاغرة وبشرط أن تكـون هـذه االنتخابـات سـابقة علـى 
االنتخاب السنوي للـدول األعضـاء العشـر التـي يخـول لهـا حـق تعيـين شـخص للعمـل 

  من هذا النظام. ٩٨للمادة  اً في المجلس وفق اً عضو 

  ١٠٣المادة 
فــي  اً اليــة كــل دولــة عضــو لهــا حــق تعيــين شــخص للعمــل عضــوتبــدأ مــدة و   

المجلـــــس فـــــور اختتـــــام دورة جمعيـــــة الصـــــحة التـــــي تنتخـــــب فيهـــــا الدولـــــة العضـــــو 
وتنتهي فور اختتام دورة جمعية الصحة التي تستبدل فيها بالدولة العضـو   المعنية،
  غيرها.
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  ١٠٤المادة 
فــي المجلــس حضــور  اً إذا مــا تعــذر علــى الشــخص الــذي عــين للعمــل عضــو   

ن للدولـة العضـو المعنيـة أن تعـين بـديال ليعمـل مكانـه فـي إإحدى جلسـات المجلـس فـ
الجلســـة المـــذكورة. ويكـــون لهـــذا البـــديل نفـــس الوضـــع المقـــرر للشـــخص الـــذي يعمـــل 

  مكانه.

  ١٠٥المادة 
إذا تخلــف الشــخص الــذي عينتــه أيــة دولــة عضــو للعمــل عضــوا فــي المجلــس   

مـن هـذا النظـام عـن حضـور دورتـين متتـاليتين مـن  ١٠٤و ٩٨وفقا ألحكام المـادتين 
دورات المجلس، فعلى المدير العام أن يبلّـغ ذلـك إلـى الـدورة التاليـة لجمعيـة الصـحة. 
ويعتبــر، مــا لــم تقــرر جمعيــة الصــحة خــالف ذلــك، أن تلــك الدولــة العضــو قــد فقــدت 

  في المجلس. اً حقها في تعيين شخص للعمل عضو 

  المدير العام
  ١٠٦ة الماد

علـى  ءً مـن الدسـتور تعـين جمعيـة الصـحة المـدير العـام بنـا ٣١بالمـادة ًال عم  
 ١٠٧لما تحدده من الشروط وذلك مع مراعـاة أحكـام المـواد  اً ترشيح من المجلس وفق

مــن هــذا النظــام. وتــدوم فتــرة واليــة المــدير العــام خمــس ســنوات وهــو جــدير  ١١٠إلــى 
  بأن يعاد تعيينه مرة واحدة فقط.

  ١٠٧المادة 
كلما خال منصب المدير العام أو ورد إشـعار بقـرب خلـوه يعـد المجلـس فـي   

اجتماعــه التــالي ترشــيحا يقدمــه إلــى الــدورة التاليــة لجمعيــة الصــحة. ويقــدم المجلــس 
في الوقت ذاته مسّودة عقد تحدد فيه أسس وشروط التعيين والراتب وغير ذلك من 

  بالمنصب. المكافآت المتعلقة

  ١٠٨المادة 
تنظـــر جمعيـــة الصـــحة فـــي ترشـــيح المجلـــس فـــي جلســـة مغلقـــة وتتخـــذ قرارهـــا   

  االقتراع السري.ب

  ة:التالي اإلجراءات تنطبق أشخاص، لثالثة المجلس ترشيح حال في  -١

ــــي المرشــــحين أحــــد حصــــل إذا  (أ) ــــراع ف ــــى األول االقت ــــة عل  ثلثــــي أغلبي
 ذلـك اعتُبـر ،أو أكثـر والمشاركين في التصويت الحاضرين األعضاء
ــــم وٕاذا. العــــام المــــدير منصــــب فــــي وُيعــــيَّن وقويــــة واضــــحة أغلبيــــة  ل
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ــــح أي يحصــــل ــــح ُيســــتبعد الالزمــــة، األغلبيــــة علــــى ُمرشَّ  الــــذي الُمرشَّ
ــــحان تعــــادل وٕاذا. األصــــوات مــــن عــــدد أقــــل علــــى يحصــــل  فــــي ُمرشَّ
 بينهمـا منفصـل اقتـراع ُيجـرى األصـوات، من عدد أقل على الحصول
  .األصوات من عدد أقل على يحصل الذي الُمرشَّح ويستبعد

ـــح العـــام المـــدير منصـــب فـــي ُيعـــيَّن التـــالي، االقتـــراع فـــي  (ب)  الـــذي الُمرشَّ
 والمشــاركين الحاضــرين األعضــاء أصــوات ثلثــي أغلبيــة علــى يحصـل

  .وقوية واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهو أكثر، أو التصويت في

 إليهـا المشـار األغلبيـة علـى الُمرشَّـحين من أي حصول عدم حال في  (ج)
 الـذي الُمرشَّـح العـام المـدير منصب في ُيعيَّن ،)ب( الفرعية الفقرة في

 فـي األعضـاء الـدول أصـوات أغلبيـة على التالي االقتراع في يحصل
 واضـــحة أغلبيــة ســـُيعتبر مــا وهـــو ،أو أكثــر العالميـــة الصــحة منظمــة
  .وقوية

 إليهـا المشـار األغلبيـة علـى الُمرشَّـحين من أي حصول عدم حال في  (د)
 الـذي الُمرشَّـح العـام المـدير منصـب فـي ُيعيَّن ،)ج( الفرعية الفقرة في

 األعضــــاء أصــــوات عــــدد أغلبيــــة علــــى التــــالي االقتــــراع فــــي يحصــــل
 ســــُيعتبر مــــا وهــــو أكثــــر، أو التصــــويت فــــي والمشــــاركين الحاضــــرين

  .وقوية واضحة أغلبية

  :التالية اإلجراءات تنطبق لشخصين المجلس ترشيح حال وفي  -٢

 أغلبيـــة علــى يحصـــل الــذي الُمرشَّـــح العــام المـــدير منصــب فـــي ُيعــيَّن  (أ)
 أو التصــــويت فــــي والمشــــاركين الحاضــــرين األعضــــاء أصــــوات ثلثــــي
  .وقوية واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهو أكثر،

 إليهـا المشـار األغلبيـة علـى الُمرشَّـحين من أي حصول عدم حال في  (ب)
 الــذي الُمرشَّــح العــام المــدير منصــب فــي ُيعــيَّن ،)أ( الفرعيــة الفقــرة فــي

 فـي األعضـاء الـدول أصـوات أغلبيـة على التالي االقتراع في يحصل
 واضـــحة أغلبيــة ســـُيعتبر مــا وهـــو ،أو أكثــر العالميـــة الصــحة منظمــة
  .وقوية

ــــحين مــــن أي حصــــول عــــدم حــــال فــــي  (ج)  األغلبيــــة علــــى االثنــــين الُمرشَّ
 العـام المـدير منصـب فـي ُيعـيَّن ،)ب( الفرعيـة الفقـرة في إليها المشار
 أصــوات عــدد أغلبيــة علــى التــالي االقتــراع فــي يحصــل الــذي الُمرشَّــح

 وهـــــو أكثـــــر، أو التصـــــويت فـــــي والمشـــــاركين الحاضـــــرين األعضـــــاء
  .وقوية واضحة أغلبية سُيعتبر ما
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 ثلثــي بأغلبيــة قرارهــا الصــحة جمعيــة تتخــذ واحــدًا، شخصــاً  المجلــس رشــح وٕاذا  -٣
  .التصويت في والمشاركين الحاضرين األعضاء أصوات

  ١٠٩المادة 
إذا رفضــت جمعيــة الصــحة ترشــيح المجلــس، يقــدم المجلــس اقتراحــا جديــدا   

بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، ويراعى أن من المستحسـن حسـم المسـألة قبـل أن 
  الصحة دورتها. تختتم جمعية

  ١١٠المادة 
الصــحة عقــد التعيــين ويوقعــه المــدير العــام كمــا يوقعــه رئـــيس  تعتمــد جمعيــة  

  جمعية الصحة باسم المنظمة.

  ١١١المادة 
إذا ما تعذر على المدير العام أن يضـطلع بمهـام منصـبه أو إذا مـا خـال هـذا   

المنصب يقوم كبيـر مـوظفي األمانـة العامـة بأعمـال المـدير العـام بالنيابـة مـع مراعـاة 
  س.أي قرار يتخذه المجل

  ١١٢المادة 
يقــوم المــدير العــام، تحــت ســلطة المجلــس، بأيــة واجبــات محــددة فــي موضــع   

آخر من هذا النظـام وفـي الالئحـة الماليـة والنظـام األساسـي للمـوظفين وبأيـة واجبـات 
تعهد بها إليه جمعية الصحة أو المجلس وذلك باإلضافة إلى المهـام التـي أناطهـا بـه 

  فني واإلداري األعلى للمنظمة.الدستور باعتباره المسؤول ال

  المنتسبينقبول عضوية الدول واألعضاء 
  ١١٣المادة 

الطلبــات التــي تقــدمها إحــدى الــدول لقبــول عضــويتها والطلبــات التــي تقــدمها   
أو لمجموعـــة  ألرضعضـــو أو ســـلطة أخـــرى مســـؤولة عـــن العالقـــات الدوليـــة دولـــة 

المــــــذكورة لقبــــــول عضــــــويتها  األراضــــــيأو مجموعــــــة  األرضنيابــــــة عــــــن  أراضــــــي
مــــن  ٨و ٦االنتســــابية فــــي المنظمــــة توجــــه إلــــى المــــدير العــــام بمقتضــــى المــــادتين 

  بهذه الطلبات. اً فور  الدستور. ويبّلغ المدير العام الدول األعضاء

وتــدرج مثــل هــذه الطلبــات فــي جــدول أعمــال الــدورة التاليــة لجمعيــة الصــحة   
  على األقل. اً قبل افتتاح الدورة بثالثين يومبشرط أن يكون المدير العام قد تلقاها 
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ــ   للعضــوية تقدمــه دولــة  اً ويجــوز لجمعيــة الصــحة أن تتلقــى فــي أي وقــت طلب
  .اً منتسب اً كانت من قبل عضو 

  ١١٤المادة 
إلــى الدولــة التــي  اً تبلــغ موافقــة جمعيــة الصــحة علــى أي طلــب للعضــوية فــور   

مـــن الدســـتور، أن تـــودع لـــدى  ٧٩للمـــادة  اً قـــدمت الطلـــب. ولهـــذه الدولـــة حينئـــذ، وفقـــ
األمين العام لألمم المتحدة وثيقة رسمية بقبول الدستور، وتصبح دولة عضوا اعتبـارا 

  من تاريخ هذا اإليداع.

  ١١٥المادة 
موافقــة جمعيــة الصــحة علــى أي طلــب للعضــوية االنتســابية، مقــدم مــن دولــة   

لمجموعــــة  أو ألرضعضــــو أو مــــن ســــلطة أخــــرى مســــؤولة عــــن العالقــــات الدوليــــة 
ـــغ فـــور  األراضـــيأو مجموعـــة  األرضنيابـــة عـــن  أراضـــي إلـــى الدولـــة  اً المـــذكورة، تبل

العضـو أو الســلطة األخــرى التـي قــدمت الطلــب. وتخطــر هـذه الدولــة العضــو أو هــذه 
الســلطة األخــرى المنظمــة بقبــول العضــوية االنتســابية بالنيابــة عــن العضــو المنتســب، 

مــن تــاريخ اســتالم هــذا  اً اعتبــار  اً منتســب اً و عضــ األراضــيأو مجموعــة  وتصــبح األرض
  اإلخطار.

  ١١٦المادة 
علــــى الدولــــة العضــــو أو الســــلطة األخــــرى المســــؤولة عــــن العالقــــات الدوليــــة   

لعضو منتسب والتي ترسل اإلخطـار بـالقبول بالنيابـة عـن العضـو المنتسـب المـذكور 
العضــــو أو الســــلطة بــــأن الدولــــة  اً إخطارهــــا إقــــرار  فــــي أن تــــورد ١١٥بموجــــب المــــادة 

مـــن الدســـتور فيمـــا يتعلـــق  ٦٨إلـــى  ٦٦األخـــرى مســـؤولة عـــن ضـــمان تطبيـــق المـــواد 
  بذلك العضو المنتسب.

  تعديل الدستور
  ١١٧المادة 

مـــن الدســـتور، تبلـــغ نصـــوص التعـــديالت المقتـــرح إدخالهـــا  ٧٣بالمـــادة  عمـــالً   
ــ ى الــدول علــى الدســتور إلــى المــدير العــام فــي وقــت يســمح لــه بإرســال نســخ منهــا إل

األعضـاء قبــل يـوم افتتــاح جمعيـة الصــحة التـي يــراد أن تنظـر فيهــا بمـدة ال تقــل عــن 
  ستة أشهر.
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  ١١٨المادة 
للمادة  اً الدول األعضاء التي تقبل التعديالت التي تقرها جمعية الصحة وفق  

بإيـــداع وثيقــة رســمية بــذلك لــدى األمــين العـــام  اً الدســتور تجعــل قبولهــا نافــذ مــن ٧٣
  لمتحدة.لألمم ا

  تعديل النظام الداخلي ووقف العمل بأحكامه
  ١١٩المادة 

يجـــوز إقـــرار التعـــديالت أو اإلضـــافات الخاصـــة بهـــذا النظـــام فـــي أيـــة جلســـة   
عامة من جلسات جمعيـة الصـحة بشـرط أن تكـون جمعيـة الصـحة قـد تلقـت ودرسـت 

  عنها من لجنة مختصة. اً تقرير 

  ١٢٠المادة 
يجوز وقف العمل بأية مادة مـن مـواد هـذا النظـام مع مراعاة أحكام الدستور،   

في أي جلسة عامة من جلسات جمعية الصحة بشـرط أن يعطـى إشـعار بنيـة اقتـراح 
الوقــف إلــى الوفــود قبــل انعقــاد الجلســة التــي ســيعرض عليهــا االقتــراح بــأربع وعشــرين 

  ساعة على األقل.

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ
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  مبادئ توجيهية إلجراء االنتخابات باالقتراع السري
  

حاســـبي األصـــوات اللـــذين يعينهمـــا قائمـــة قبـــل بـــدء التصـــويت، يســـلم الـــرئيس   -١
بالدول األعضاء التـي لهـا حـق التصـويت وقائمـة بالمرشـحين. وفيمـا يتعلـق بانتخـاب 
الـــدول األعضـــاء المخـــول لهـــا حـــق تعيـــين أشـــخاص للعمـــل كأعضـــاء فـــي المجلـــس 
التنفيـــذي أو بانتخـــاب المـــدير العـــام، ال تتضـــمن قائمـــة المرشـــحين ســـوى الترشـــيحات 

ـــالمقدمـــة إلـــى ج ـــواردة فـــي المـــادتين  اً معيـــة الصـــحة العالميـــة وفق  ١٠٠لإلجـــراءات ال
  من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية. ١٠٨و
تســلم األمانــة العامــة ورقــة اقتــراع لكــل وفــد. وتكــون أوراق االقتــراع كلهــا مــن   -٢

  حجم ولون واحد دون عالمات مميزة.
فــارغ ويغلقانــه ثــم يســلمان يتحقــق حاســبا األصــوات مــن أن صــندوق االقتــراع   -٣

  مفتاحه إلى الرئيس.
للتصـويت حسـب الترتيـب األبجـدي المقـرر  اً يجرى نداء الدول األعضاء تباع  -٤

باســـم الدولـــة العضـــو التـــي يســـحب اســـمها بالقرعـــة. ويـــتم النـــداء  ءً ابتـــدا ١ا،ألســـمائه
  باألسبانية واإلنكليزية والروسية والفرنسية.

األصوات صوت كل دولة عضو بوضـع عالمـة يسجل أمين الجلسة وحاسبا   -٥
فــي هــامش قائمــة الــدول األعضــاء التــي لهــا حــق التصــويت أمــام اســم الدولــة العضــو 

  المعنية.
بعد انتهاء عملية نداء الـدول األعضـاء، يتحقـق الـرئيس مـن أن جميـع الـدول   -٦

األعضــــاء الحاضــــرة والتــــي لهــــا حــــق التصــــويت قــــد نــــودي عليهــــا، ثــــم يعلــــن انتهــــاء 
  يت وأنه سيجري عد األصوات.التصو 

عنـــد فـــتح صـــندوق االنتخـــاب يعـــد حاســـبا األصـــوات أوراق االقتـــراع. وٕاذا لـــم   -٧
لعـــدد المصـــوتين، يعلـــن الـــرئيس بطـــالن التصـــويت  اً يكـــن عـــدد هـــذه األوراق مســـاوي

  ويجرى اقتراع آخر.
فــي الحــاالت التــي يــتم فيهــا عــد األصــوات خــارج قاعــة الجمعيــة، تعــاد أوراق   -٨

االقتراع إلى صـندوق االنتخـاب ويحمـل حاسـبا األصـوات الصـندوق إلـى الغرفـة التـي 
  سيجري فيها عد األصوات.

                                                            
 ).١٥٦من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية (انظر الصفحة  ٧٢بمقتضى المادة    ١
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يقـرأ أحــد حاسـبي األصــوات بعـد ذلــك بصــوت عـال األســماء الـواردة فــي ورقــة   -٩
االقتراع. ويدون حاسب األصوات اآلخر عـدد األصـوات التـي حصـل عليهـا كـل مـن 

  م المرشح على وثيقة تعد لهذا الغرض.المرشحين المذكورين أمام اس
ورقــة االقتــراع التــي لــم تــدون فيهــا أســماء أو التــي تحمــل كلمــة "ممتنــع" تعتبــر   -١٠

  بمثابة امتناع عن التصويت.
  تعتبر باطلة والغية:  -١١
المراكـز يزيد أو يقل عن عـدد  اً أوراق االقتراع التي تتضمن من األسماء عدد  (أ)

  مرة؛ ا، أو التي يرد فيها اسم أحد المرشحين أكثر مناالنتخابية المطلوب شغله
 أوراق االقتراع التي يكشف فيهـا المصـوتون عـن شخصـيتهم، وذلـك خاصـة  (ب)

  بوضع توقيعهم أو بذكر اسم الدولة العضو التي يمثلونها؛
حين يقضي النظام الداخلي بذكر أسماء المرشحين، أوراق االقتراع التـي يـرد   (ج)

  ين غير أولئك الذين تمت تسميتهم وفقا ألحكام النظام المذكور.فيها أسماء مرشح
حــين يــتم عــد األصــوات يرصــد حاســبا األصــوات النتــائج فــي وثيقــة تعــد لهــذا   -١٢

الغرض ويوقعان هذه الوثيقة ويسلمانها إلى الرئيس. ويعلن الرئيس النتائج في جلسـة 
التصـويت؛ عـدد الغـائبين؛ عامة بالترتيب التالي: عدد الدول األعضاء التي لهـا حـق 

ــــدول األعضــــاء  ــــة والالغيــــة؛ عــــدد ال عــــدد الممتنعــــين؛ عــــدد أوراق التصــــويت الباطل
الحاضــرة والمشــتركة فــي التصــويت؛ العــدد الــالزم لألغلبيــة، أســماء المرشــحين وعــدد 

  األصوات التي حصل عليها كل منهم بالترتيب التنازلي لعدد األصوات.
  غراض هذه األحكام:تنطبق التعاريف التالية أل  -١٣
( الـــدول األعضـــاء التـــي لهـــا حـــق التصـــويت ولكـــن لـــم يحضـــر  - "الغـــائبون"  (أ

  ممثلوها في الجلسة التي يجرى فيها االقتراع السري؛
الفــرق بــين عــدد -"عــدد الــدول األعضــاء الحاضــرة والمشــتركة فــي التصــويت"  (ب)

لممتنعـين وأوراق الدول األعضـاء التـي لهـا حـق التصـويت ومجمـوع عـدد المتغيبـين وا
  االقتراع الالغية.

  يعلن الرئيس انتخاب المرشحين الذين حصلوا على األغلبية الالزمة.  -١٤
القائمة التي وقعها حاسبا األصوات والتي سجال فيهـا نتـائج التصـويت تشـكل   -١٥

المحضــر الرســمي لحســاب األصــوات ويحــتفظ بهــا فــي محفوظــات المنظمــة. وتعــدم 
  إعالن نتائج االقتراع.أوراق االقتراع فور 
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  شرح مفهوم نقطة النظام
( كلمـــة موجهـــة إلـــى الـــرئيس بطلـــب اســـتخدام بعـــض  اً نقطـــة النظـــام هـــي أساســـ  (أ

الصـــالحيات التـــي ينطـــوي عليهـــا منصـــبه أو المخولـــة لـــه صـــراحة بمقتضـــى النظـــام 
بالطريقـة التـي تـدار بهـا المناقشـة أو بحفـظ  مـثالً وقد تتعلـق نقطـة النظـام الداخلي. 

النظام أو بالتزام ما يقضي به النظام الداخلي أو بالطريقة التي يمارس بها الرئيس 
الصــالحيات التــي يخولهــا لــه النظــام الــداخلي. ويجــوز للمنــدوب أو لممثــل العضــو 

اد المنتسب بمقتضى نقطة النظام أن يطلب من الرئيس تطبيق مـادة معينـة مـن مـو 
  المادة. وهكـذا  بها الرئيس  النظام الداخلي أو أن يعترض على الطريقة التي يطبق

والممثلين في إطار النظام الداخلي أن يوجهوا نظر الرئيس إلى مـا  للمندوبين  يتاح
قــــد يحــــدث مــــن خــــرق للنظــــام الــــداخلي أو مــــن إســــاءة لتطبيــــق مــــواده مــــن جانــــب 

جانب الـرئيس نفسـه. ولنقطـة النظـام أسـبقية المندوبين أو الممثلين اآلخرين أو من 
  ).٦٢و ٥٦ على أية مسألة أخرى بما في ذلك االقتراحات اإلجرائية (المادتان

تتعلــق بمســائل تقتضــي أن يبــت  ٥٦نقــاط النظــام التــي تثــار بموجــب المــادة   (ب)
فيهــا الــرئيس بقــرار يجــوز الطعــن فيــه، وهــي لــذلك تختلــف عــن االقتراحــات اإلجرائيــة 

والتــــي ال يمكــــن الفصــــل فيهــــا إال بأخــــذ  ٦٢إلــــى ٥٩إليهــــا فــــي المــــواد مــــن  المشــــار
األصــوات ويجــوز أن تتنــاول المناقشــة فــي شــأنها أكثــر مــن اقتــراح فــي نفــس الوقــت، 

تحــدد األســبقية فيمــا بــين هــذه االقتراحــات. وهــي تختلــف كــذلك  ٦٢بــأن المــادة  اً علمــ
تي تتعلـق بترتيبـات ماديـة عن طلبات المعلومات أو اإليضاحات وعن المالحظات ال

(نظام الجلوس ونظام الترجمة الفورية ودرجة حرارة الغرفة) وبالوثائق والترجمة، الخ. 
ـــرئيس ولـــو أن األمـــر قـــد يقتضـــي أن يتعـــرض لهـــا  التـــي ال تحتـــاج إلـــى قـــرار مـــن ال
الرئيس. ومع ذلك فقد درجت الممارسة على أن المنـدوب أو ممثـل العضـو المنتسـب 

الحصـــــول علـــــى معلومـــــات أو التقـــــدم بـــــاقتراح إجرائـــــي أو فـــــي الـــــذي يرغـــــب فـــــي 
كثيرا ما يعمد إلى إثارة "نقطة نظام" ألخذ الكلمة. وال يصـح الخلـط بـين   إيضاحات

نظــام بموجــب  هــذا األســلوب، الــذي يســتند إلــى اعتبــارات عمليــة، وبــين إثــارة نقطــة
  .٥٦المادة 

نقطـــة النظـــام طبقـــا  فـــي اً ، أن يبـــت الـــرئيس فـــور ٥٦يجـــب، بمقتضـــى المـــادة   (ج)
للتصــويت. ومــؤدى  اً للنظــام الــداخلي، وأي طعــن فــي قــراره يجــب كــذلك أن يطــرح فــور 

  ذلك، كقاعدة عامة، أنه:
ال يجــوز مناقشـــة نقطـــة النظـــام وال الطعــن المرفـــوع فـــي قـــرار الـــرئيس   )١(

  بشأنها؛
ال يجــــوز الســــماح بإثــــارة نقطــــة نظــــام عــــن نفــــس الموضــــوع أو عــــن   )٢(

  نقطة النظام األصلية وأي طعن نشأ عنها.موضوع يبت في 
ومــــع ذلــــك يجــــوز للــــرئيس وللوفــــود أن يطلبــــوا معلومــــات أو إيضــــاحات بشــــأن نقطــــة 
النظـــام. كـــذلك للـــرئيس، إذا رأى ضـــرورة لـــذلك، أن يطلـــب مـــن الوفـــود أن تعبـــر عـــن 
آرائهــا بشــأن نقطــة النظــام قبــل أن يصــدر فيهــا قــراره. وعلــى الــرئيس، وفــي الحــاالت 
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ئية التـــي يلجـــأ فيهـــا إلـــى هـــذا اإلجـــراء، أن ينهـــي تبـــادل اآلراء ويصـــدر قـــراره االســـتثنا
  بمجرد أن يكون على استعداد إلعالنه.

علـــى أنـــه ال يجـــوز للمنـــدوب أو لممثـــل العضـــو المنتســـب  ٥٦تـــنص المـــادة   (د)
ن الطبيعـة إالذي أثار نقطة نظام أن يتعرض لجوهر المسألة قيد المناقشـة وبالتـالي فـ

البحتــة لنقــاط النظــام تقتضــي اإليجــاز. وعلــى الــرئيس أن يــؤمن أن تكــون اإلجرائيــة 
  بشأن نقطة النظام متمشية مع هذا الشرح. الكلمات التي تلقى

  
_______________________  
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  ١النظام الداخلي للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية
  والحضورالعضوية 

  ١المادة 
طبقــا للفصــل الســادس مــن دســتور منظمــة الصــحة العالميــة (المشــار إليهــا فيمــا   

مــن النظــام الــداخلي لجمعيــة الصــحة  ١٠٥-٩٨بعــد باســم "المنظمــة") وطبقــا للمــواد 
العالميــة (المشــار إليهــا فيمــا بعــد باســم "جمعيــة الصــحة")، يكــون المجلــس التنفيــذي 
(المشار إليه فيما بعد باسم "المجلس") ويشترك في أعماله األشخاص (المشار إليهم 

  فيما بعد باسم "األعضاء") المعينون تعيينا صحيحا ليعملوا أعضاء في المجلس.
  ٢مادة ال

على كل دولة عضو مخول لها حق تعيـين شـخص للعمـل عضـوا فـي المجلـس   
ــغ المــدير العــام كتابــة باســم الشــخص المعــين واســم أي بــديل أو مستشــار لــه.  أن تبّل

  وعليها كذلك أن تبّلغ المدير العام بأي تغيير تجريه في هذا التعيين.
  ٣المادة 

ـــة فـــي    ـــدول األعضـــاء غيـــر الممثل ـــدول األعضـــاء يجـــوز لجميـــع ال المجلـــس ولل
المنتســبة أن تعــين ممــثًال يكــون لــه حــق المشــاركة دون تصــويت فــي المــداوالت التــي 

جلســات المجلــس، واللجــان المحــدودة العضــوية التــي ينشــئها (حســبما هــو  تــدور فــي
  ).١٦  محدد في المادة

وبموجـــب أحكـــام هـــذه المـــادة تتحمـــل الدولـــة العضـــو المعنيـــة أو تتحمـــل الدولـــة   
  المنتسبة المعنية تكاليف التمثيل. العضو
تكــون لممثلــي الــدول األعضــاء والــدول األعضــاء المنتســبة الــذين يشــتركون فــي   

الحـق فـي التحـدث بعـد  (أ) هذه المادة، الحقوق التاليـة:االجتماعات بموجب أحكام 
الحــق فــي تقــديم االقتراحــات وتعــديالت االقتراحــات  (ب) تحــدث أعضــاء المجلــس؛

الحــق   (ج) هـا المجلـس، فقـط إذا أيــدها عضـو مـن أعضـاء المجلـس؛التـي ينظـر في
  في الرد.

                                                            
) وعدلـــــه فـــــي ٦٣ق١٧ت  منـــــص أقـــــره المجلـــــس التنفيـــــذي فـــــي دورتـــــه الســـــابعة عشـــــرة ( القـــــرار    ١

العشــــــرين والحاديــــــة والعشــــــرين والثانيــــــة والعشــــــرين والثامنــــــة والعشــــــرين والحاديــــــة والثالثــــــين  دوراتــــــه
ــــــة بعــــــد  والســــــابعة ــــــة والخمســــــين والســــــابعة والخمســــــين والســــــابعة والتســــــعين والثاني ــــــين والثالث والثالث

ــــ ــــة ةالمائ ــــة والعشــــرين بعــــد المائــــة عشــــرة بعــــد المائــــة والثاني ــــة والعشــــرين بعــــد المائــــة  والحادي والثاني
والثانيـــــة والثالثــــــين بعـــــد المائـــــة والرابعــــــة والثالثـــــين بعـــــد المائــــــة  المائـــــة والعشـــــرين بعــــــد والسادســـــة
  ٢٤ق٣٧ت  مو  ١٥ق٣١ت  مو  ٢١ق٢٨ت  مو ١١ق٢٢ت  مو ٥٢ق٢١ت  مو ٢٤ق٢٠ت  م (القــــــــــــرارات

 ١ق١٢١ت  مو ١ق١١٢ت  مو ١ق١٠٢ت  مو ١٠ق٩٧ت  مو ٣٨ق٥٧ت  مو ٣٧ق٥٣ت  مو ٢٩ق٥٣ت  مو
 .)٣(١٣٤م توالمقرر اإلجرائي  ١٣ق١٣٢وم ت ٨ق١٢٦ت  مو ٨ق١٢٢ت  مو
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  ٤المادة 
لممثلــــي األمــــم المتحــــدة والمنظمــــات الدوليــــة الحكوميــــة األخــــرى التــــي أقامــــت   

مـــن الدســـتور أن يشـــتركوا بـــدون  ٧٠المنظمـــة معهـــا عالقـــات فعالـــة بمقتضـــى المـــادة 
لجانـــه، وذلـــك مـــع عـــدم تصـــويت فـــي المـــداوالت التـــي تـــدور فـــي جلســـات المجلـــس و 

اإلخــالل بأحكــام االتفاقــات القائمــة فــي هــذا الخصــوص. ولهــؤالء الممثلــين كــذلك أن 
يحضــروا مــا يــدور مــن مــداوالت فــي جلســات اللجــان الفرعيــة أو التقســيمات األخــرى 

  وأن يشتركوا في هذه المداوالت دون تصويت إذا دعوا لذلك.
هــا بالمنظمــة عالقــات رســمية أن ولممثلــي المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تربط  

يشتركوا في مداوالت المجلـس علـى النحـو الـوارد بشـأن االشـتراك فـي جمعيـة الصـحة 
فـــي "المبـــادئ التـــي تحكـــم العالقـــات بـــين منظمـــة الصـــحة العالميـــة والمنظمـــات غيـــر 

  ١الحكومية".
  الدورات
  ٥المادة 

موعـد ومكـان يعقد المجلس دورتين علـى األقـل فـي السـنة. ويحـدد فـي كـل دورة   
    انعقاد دورته التالية.

يرســـل المـــدير العـــام الـــدعوات لعقـــد المجلـــس قبـــل بدايـــة الـــدورة العاديـــة بثمانيـــة   
أســابيع إلــى أعضــاء المجلــس وٕالــى الــدول األعضــاء والــدول األعضــاء المنتســبة وٕالــى 

  والتي ُتْدعى إليفاد مـن يمثلها في الدورة. ٤المنظمات المشار إليها في المادة 
يرســل المــدير العــام الوثــائق المتعلقــة بالــدورة قبــل افتتــاح أعمــال الــدورة العاديــة و   

لكترونــي إلتقــل عــن ســتة أســابيع. وتتــاح هــذه الوثــائق فــي شــكلها ا للمجلــس بفتــرة ال
  بلغات عمل المجلس على موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت.

حتــــوي علــــى وينبغــــي أن تكــــون وثــــائق الــــدورة مطابقــــة لوظــــائف المجلــــس وأن ت  
توصــيات واضــحة بإجـــراءات يتخــذها المجلــس، وعلــى المعلومــات التــي تــنص عليهــا 

  .١٨المادة 
  ٦المادة 

علـى طلـب مشـترك مـن أي عشـرة  ءً يدعو المـدير العـام لعقـد المجلـس كـذلك بنـا  
أعضــاء يوجــه إليــه كتابــة مــع ذكــر ســببه. ويــدعى المجلــس لالنعقــاد فــي هــذه الحالــة 

ستالم الطلب. وتعقد الدورة فـي المقـر الرئيسـي مـا لـم يقـرر ثالثين يوما من اخالل 
المــدير العــام، بالتشــاور مــع الــرئيس، غيــر ذلــك. ويقتصــر جــدول أعمــال مثــل هــذه 

  التي اقتضت عقدها. الدورة على المسائل

                                                            
 .٩٧انظر الصفحة    ١
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(ط) مـــــن ٢٨للمـــــادة  اً وٕاذا طـــــرأت أحـــــداث تقتضـــــي اتخـــــاذ إجـــــراء فـــــوري طبقـــــ  
ور مـــع الـــرئيس، أن يـــدعو المجلـــس لعقـــد دورة الدســـتور، يجـــوز للمـــدير العـــام، بالتشـــا

  استثنائية. ويحدد المدير العام تاريخ ومكان انعقاد الدورة.
  ٧المادة 

يتقــــرر حضــــور جلســــات المجلــــس، باإلضــــافة إلــــى أعضــــاء المجلــــس والبــــدالء   
  والمستشارين على النحو التالي:

ـــــس   (أ) ـــــي المجل ـــــة ف ـــــر الممثل ـــــدول األعضـــــاء غي ـــــة: ال ـــــدول الجلســـــات العلني وال
األعضاء المنتسبة وممثلو األمم المتحدة وغيرهـا مـن المنظمـات المحـددة فـي 

  وعامة الجمهور؛ أو ٤المادة 
ــــدول   (ب) ــــس وال ــــة فــــي المجل ــــر الممثل ــــدول األعضــــاء غي الجلســــات المفتوحــــة: ال

  األعضاء المنتسبة واألمانة؛ أو
موظفــو الجلســات الســرية، التــي تعقــد لغــرض خــاص وفــي ظــروف اســتثنائية:   (ج)

يقــــرر المجلــــس  قــــد األمانــــة األساســــيون وســــائر األشــــخاص اآلخــــرين الــــذين
  حضورهم.

 وتعقــــد جلســــات المجلــــس المتعلقــــة بترشــــيح المــــدير العــــام المنصــــوص عليهــــا  
، والجلســـــــات المتعلقـــــــة بتعيـــــــين المـــــــديرين اإلقليميـــــــين، وفقـــــــًا لمـــــــا ٥٢ المـــــــادة فـــــــي

لممثــــــل واحـــــد مــــــن كــــــل الفقـــــرة الفرعيــــــة (ب) أعــــــاله، إال أنـــــه يجــــــوز  عليــــــه تـــــنص
ممثلـــــة فــــي المجلـــــس ومــــن كـــــل دولــــة عضـــــو منتســــبة حضـــــور  غيــــر عضـــــو دولــــة
الجلســــات بــــدون حــــق المشــــاركة، كمــــا أنــــه لــــن تســــجل محاضــــر رســــمية لهــــذه  هــــذه

  الجلسات.
  جدول األعمال

  ٨المادة 
يعد المدير العام مسودة لجدول األعمال المؤقت لكل دورة من دورات المجلـس   

عضــاء والــدول األعضــاء المنتســبة فــي غضــون أربعــة أســابيع وتعمــم علــى الــدول األ
  بعد اختتام دورته السابقة.

يتعـــين أن يصـــل أي اقتـــراح يرمـــي إلـــى إدراج أي بنـــد مـــن البنـــود فـــي جـــدول   
إلــى المــدير العــام فــي موعــد  ٩مــن المــادة  (ه)و (د)و (ج) الفقــرات بموجــباألعمــال 
بعــد إحالــة جــدول األعمــال المؤقــت أو عشــرة أســابيع قبــل  اً عشــر أســبوع إثنــاأقصــاه 

  بداية الدورة، أيهما كان األول.
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يضــع المــدير العــام، بالتشــاور مــع أعضــاء مكتــب المجلــس، جــدول األعمــال   
مســـودة جــدول األعمــال المؤقــت وأي اقتراحــات يــتم  المؤقــت لكــل دورة علــى أســاس

  دة.تلقيها في إطار الفقرة الثانية من هذه الما
وحيثما يرى المدير العام وأعضـاء المكتـب أن مـن الضـروري التوصـية بتأجيـل   

أو استبعاد االقتراحات التي يتم تلقيها في إطار الفقرة الثانية مـن هـذه المـادة، يشـتمل 
  جدول األعمال المؤقت على توضيح لهذه التوصية.

ــ   يهــا فــي مــع أي توصــيات مــن المشــار إل اً مشــروح اً ويرســل جــدول أعمــال مؤقت
أو  ٥الفقــرة الرابعــة مــن هــذه المــادة مشــفوعًا بإشــعار الــدعوة التــي توجــه وفقــًا للمــادة 

  مقتضى الحال.حسب  ٦المادة 
  ٩المادة 

ـــــدورات بمقتضـــــى المـــــادة    ، ٦فيمـــــا عـــــدا الحـــــاالت التـــــي يـــــدعى فيهـــــا لعقـــــد ال
، يجـــب أن يتضـــمن جـــدول األعمـــال المؤقـــت لكـــل دورة فيمـــا ٨بأحكـــام المـــادة  ورهنـــاً 

  يتضمنه:
  جميع البنود التي أمرت جمعية الصحة بإدراجها؛  (أ)

  جميع البنود التي أمر المجلس في دورة سابقة بإدراجها؛  (ب)
  أي بند تقترحه دولة عضو أو دولة عضو منتسبة بالمنظمة؛  (ج)
أي بند تقترحه األمـم المتحـدة، رهنـًا بـإجراء مـا قـد يلـزم بشـأنه مـن المشـاورات   (د)

  ن المدير العام واألمين العام لألمم المتحدة؛التمهيدية بي
  أي بند تقترحه وكالة متخصصة دخلت معها المنظمة في عالقات فعلية؛  (ه)
  أي بند يقترحه المدير العام.  (و)

 (ه)و (د)و (ج)كــل بنــد ُيقتــرح إدراجــه فــي جــدول األعمــال بموجــب الفقــرات 
أعاله يصاحب بمذكرة إيضاحية، باستثناء البنـود الدائمـة أو المتكـررة المقترحـة  (و)و

  .(و)  من المدير العام بموجب الفقرة
  ١٠المادة 

، ٦فيما عدا حـاالت الـدورات االسـتثنائية التـي تـدعى لالنعقـاد بمقتضـى المـادة   
أو أكثـر ذا  أن تقتـرح بنـدًا إضـافياً  ٩المشار إليها فـي المـادة فإنه ألي من الجهات 

بعـد الموعـد النهـائي المشـار  طابع عاجل إلدراجـه فـي جـدول أعمـال مؤقـت تكميلـي
وقبــل اليــوم الــذي تفتــتح فيــه الــدورة. ويكــون أي  ٨إليــه فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

اقتراح كهذا مشفوعًا ببيان يؤيـده مـن الجهـة التـي أعدتـه. ويـدرج المـدير العـام أي بنـد 
ل مؤقــت تكميلــي يبحثــه المجلــس التنفيــذي مــع جــدول األعمــال كهــذا فــي جــدول أعمــا

  المؤقت.
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  مكرراً  ١٠المادة 
ــًا لواليتــه الدســتورية   وبعــد مراعــاة قــرارات جمعيــة الصــحة  ،يعتمــد المجلــس، وفق

دورة علــى   لكــل  االفتتاحيــة  الجلســة  فــي  العالميــة ومقرراتهــا اإلجرائيــة، جــدول أعمالــه
أي تكملــة لــه. وللمجلــس أن يقــرر، عنــد اعتمــاده  أســاس جــدول األعمــال المؤقــت مــع

جـــدول أعمالـــه، أن يضـــيف إلـــى جـــدول األعمـــال المؤقـــت وأي تكملـــة لـــه أو يحـــذف 
  منهما أو يعدلهما.

  ١١المادة 
ال يشرع المجلس، ما لم يقرر خالف ذلك، في مناقشة أي بند وارد فـي جـدول   

موافاة األعضـاء بالوثـائق  األعمال إال بعد مرور ثمان وأربعين ساعة على األقل من
  المتعلقة به.

  أعضاء مكتب المجلس
  ١٢المادة 

ينتخــــب المجلــــس أعضــــاء مكتبــــه، أي الــــرئيس وأربعــــة نــــواب للــــرئيس ومقــــررًا   
واحــدًا، مــن بــين أعضــائه كــل عــام فــي أول دورة يعقــدها بعــد انعقــاد جمعيــة الصــحة، 

مكتــــب هــــؤالء فــــي حســــب مبــــدأ التنــــاوب بــــين األقــــاليم الجغرافيــــة. ويظــــل أعضــــاء ال
يصبح الرئيس أهـًال إلعـادة انتخابـه إال  مناصبهم حتى يتم انتخاب من يخلفونهم. وال
  بعد انقضاء عامين على انتهاء فترة رئاسته.
  ١٣المادة 

باإلضــــــــافة إلــــــــى ممارســــــــة الصــــــــالحيات المخولــــــــة لــــــــه فــــــــي موضــــــــع آخــــــــر   
ـــام كـــل جلســـة مـــن جلســـات  هـــذا مـــن ـــاح واختت ـــرئيس افتت المجلـــس، النظـــام، يعلـــن ال

المناقشـــــــات، ويعطـــــــي حـــــــق الـــــــتكلم، ويوجـــــــه األســـــــئلة، ويعلـــــــن القـــــــرارات  ويوجـــــــه
تطبيــــق هــــذا النظــــام. ويعطــــي الــــرئيس إلــــى المتكلمــــين حــــق الــــتكلم بترتيــــب  ويــــؤمن

يتصــل بالموضــوع المطــروح  طلبــاتهم. وللــرئيس أن ينبــه أي مــتكلم إلــى أن كالمــه ال
  للمناقشة.

  ١٤المادة 
مــا أو عــن جــزء منهــا، فعليــه أن يعــين أحــد نــواب  إذا تغيــب الــرئيس عــن جلســة  

الــرئيس لتــولي الرئاســة. ويتبــع نفــس اإلجــراء حــين يتعــذر علــى الــرئيس حضــور دورة 
  من دورات المجلس.
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وٕاذا تعــــذر علــــى الــــرئيس أن يقــــوم بهــــذا التعيــــين، انتخــــب المجلــــس أحــــد نــــواب   
  الرئيس لتولي الرئاسة خالل الدورة أو الجلسة.

  مكرراً  ١٤المادة 
نائـــب الـــرئيس حــــق التصـــويت غيـــر أن بإمكانـــه، عنــــد أو  الـــرئيس يملـــكال و     

  .٢٧طبقًا ألحكام المادة  الضرورة، تعيين بديل عنه من وفد بلده
  ١٥المادة 

 اً إذا تعــذر علــى الــرئيس ألي ســبب أن يــتم فتــرة رئاســته، انتخــب المجلــس رئيســ  
  للمدة الباقية من فترة رئاسته. اً جديد
ذر علــى الــرئيس القيــام بأعبــاء منصــبه فيمــا بــين الــدورات قــام أحــد نــواب وٕاذا تعــ  

لـه لتـولي  اً الرئيس بهذه األعباء مكانه. ويحدد الترتيب الذي يـدعى نـواب الـرئيس وفقـ
  الرئاسة بالقرعة في الدورة التي يجري فيها االنتخاب.
  لجان المجلس

  ١٦المادة 
إلنشائه لبحث أي بند مـن البنـود للمجلس أن ينشئ من اللجان ما يرى ضرورة   

الــواردة فــي جــدول أعمالــه وتقــديم تقريــر عنــه. وتتشــكل اللجــان الدائمــة التــي ينشــئها 
المجلـــس مـــن أعضـــاء المجلـــس أو بـــدالئهم (يشـــار إليهـــا فـــي هـــذه المـــواد علـــى أنهـــا 

  األعضـــــاء  "اللجـــــان المحـــــدودة العضـــــوية"). ويكـــــون لكـــــل الـــــدول األعضـــــاء والـــــدول
. وتكـــون جميـــع اللجـــان ٣حضـــور جلســـات هـــذه اللجـــان وفقـــًا للمـــادة   حـــق  المنتســـبة

األخرى غير اللجان الدائمة لجانًا مفتوحـة العضـوية تشـكل مـن جميـع الـدول المهتمـة 
األعضـــاء فـــي المنظمـــة (ويشـــار إلـــى هـــذه اللجـــان فـــي هـــذه المـــواد علـــى أنهـــا "لجـــان 

ص أو فـي ظـروف مفتوحة العضوية")، ما لم يقرر المجلس خالف ذلك، لغـرض خـا
  استثنائية.

يحــــــدد المجلــــــس تشــــــكيل اللجــــــان المحــــــدودة العضــــــوية، بعــــــد االســــــتماع إلــــــى   
يضــــــــمن فيمــــــــا يتعلــــــــق بعضــــــــوية المجلــــــــس،  اقتراحــــــــات مــــــــن الــــــــرئيس، ممــــــــا أيـــــــة

التمثيــــــــــــــل الجغرافــــــــــــــي العــــــــــــــادل والتــــــــــــــوازن بــــــــــــــين الجنســــــــــــــين  مبــــــــــــــادئ احتــــــــــــــرام
ــــل ــــوازن والتمثي ــــدان المتقدمــــة وا المت ــــة والبل ــــدان النامي ـــــلبلللبل ــــة ــ ــــي تمــــر بمرحل دان الت
  انتقالية. 

وفي اللجان المحدودة العضوية يعين المجلس، أو فـي حالـة عـدم انعقـاده تعـين   
ـــنهم، علـــى  اللجـــان ذاتهـــا، الرؤســـاء وأي أعضـــاء مكاتـــب آخـــرين تـــرى ضـــرورة لتعيي

احتــــرام مبــــادئ التمثيــــل الجغرافــــي العــــادل والتــــوازن بــــين الجنســــين والتمثيــــل   أســــاس
للبلدان النامية والبلدان المتقدمة والبلـدان التـي تمـر بمرحلـة انتقاليـة، بمـا فـي  المتوازن

رئاسة مختلف اللجان ويتناوب الرئيس والموظفون بصـورة ذلك التمثيل المتوازن في 
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منتظمة بين األقاليم، وحيثما أمكن، بـين البلـدان المتقدمـة والبلـدان الناميـة والبلـدان 
  األقاليم. داخل هذه التي تمر بمرحلة انتقالية

وفــي اللجــان المفتوحــة العضــوية، يعــين المجلــس، أو فــي حالــة عــدم انعقــاده   
اللجـــــــــــــان ذاتهــــــــــــا، الرؤســـــــــــــاء وأي أعضـــــــــــــاء مكاتــــــــــــب آخـــــــــــــرين تـــــــــــــرى   تعــــــــــــين
 على أساس احترام مبادئ التمثيل الجغرافـي العـادل والتـوازن بـين  لتعيينهم،  ضرورة

والبلدان المتقدمة والبلدان التي تمر بمرحلـة الجنسين والتمثيل المتوازن للبلدان النامية 
  انتقالية.
ويبحــث المجلــس مــن آن آلخــر مــدى الحاجــة إلــى اإلبقــاء علــى أيــة لجنــة مــن   

  اللجان التي أنشئت تحت سلطته.
  مكرراً  ١٦المادة 

فـي هـذا النظـام   رهنًا بأي قرار صادر عن المجلس، وكمـا هـو منصـوص عليـه  
ـــذي يحكـــم تصـــري ف أعمـــال اللجـــان التـــي ينشـــئها المجلـــس ويحكـــم يكـــون اإلجـــراء ال

التصـــويت فيهـــا متطابقـــًا، قـــدر المســـتطاع مـــن الناحيـــة العمليـــة، مـــع المـــواد المتعلقـــة 
بتصـــــريف األعمـــــال والتصـــــويت فـــــي جلســـــات المجلـــــس العامـــــة. وتصـــــّرف اللجـــــان 
ـــــة عـــــدم  ـــــي حال ـــــي اآلراء. وف ـــــق ف ـــــى أســـــاس التواف المفتوحـــــة العضـــــوية أعمالهـــــا عل

وصــل إلــى التوافــق فــي اآلراء، يبّلــغ المجلــس بــاختالف اآلراء فــي تلــك مــن الت الــتمكن
  اللجان.
في حالة اللجان المحـدودة العضـوية تشـكل أغلبيـة األعضـاء النصـاب القـانوني   
  الالزم.
وال يتم أي تمييز من حيث حقوق المشاركة في اللجان المفتوحة العضـوية بـين   

 في المجلس. أعضاء المجلس والدول األعضاء غير الممثلة

  األمانة العامة
  ١٧المادة 

للمجلـــس وألي تقســـيم يتفـــرع عنـــه.  اً يكـــون المـــدير العـــام، بحكـــم منصـــبه، أمينـــ  
  وللمدير العام أن يفوض هذه الوظائف إلى غيره.

  ١٨المادة 
واإلداريـة والماليـة التـي  التقنيـةإلـى المجلـس عـن اآلثـار  اً يقدم المدير العام تقرير   

  ند من بنود جدول األعمال المعروضة على المجلس.قد تترتب على كل ب
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  ١٩المادة 
للمدير العام أو ألي عضو يحدده من أعضـاء األمانـة العامـة أن يـدلي فـي أي   

  وقت ببيانات شفوية أو خطية بشأن أية مسألة مطروحة.
  ٢٠المادة 

تعـــــــد األمانـــــــة العامـــــــة محاضـــــــر مـــــــوجزة للجلســـــــات. وتعـــــــد هـــــــذه المحاضـــــــر   
ــــــت ممكــــــن بعــــــد  بلغــــــات المــــــوجزة ــــــي أقــــــرب وق ــــــى األعضــــــاء ف العمــــــل وتــــــوزع عل
ـــــغ األعضـــــاء األمانـــــة العامـــــة كتابـــــة، خـــــالل  اختتـــــام الجلســـــات المتعلقـــــة بهـــــا. ويبّل
التــي يحــددها المــدير العــام مــع مراعــاة الظــروف، بأيــة تصــحيحات يرغبــون فــي  الفتــرة

  إجرائها.
  ٢١المادة 

لس، التي تحتـوي علـى جميـع يبلغ المدير العام تقارير كل دورة من دورات المج  
القــــرارات والتوصــــيات وغيرهــــا مــــن المقــــررات اإلجرائيــــة الرســــمية وكــــذلك المحاضــــر 
الموجزة للمجلس ولجانه، إلـى جميـع الـدول األعضـاء والـدول األعضـاء المنتسـبة فـي 
المنظمــة. وتقــدم هــذه التقــارير كــذلك إلــى جمعيــة الصــحة الالحقــة حتــى يتســنى لهــا 

مــًا مــن إجــراءات ألغــراض العلــم أو االعتمــاد أو اإلقــرار مــع إيــالء تــراه مالئ اتخــاذ مــا
االعتبــار للوظــائف الخاصــة بكــل مــن جمعيــة الصــحة والمجلــس التنفيــذي علــى نحــو 

  نص عليه دستور المنظمة. ما
  ١اللغات
  ٢٢المادة 

اللغــات الرســمية ولغــات العمــل فــي المجلــس هــي اللغــات األســبانية واإلنكليزيــة   
 نية والعربية والفرنسية.والروسية والصي

  ٢٣المادة 
تتـــــرجم الكلمـــــات التـــــي ُتلقـــــى بـــــأي لغـــــة مـــــن اللغـــــات الرســـــمية ترجمـــــة فوريـــــة   
ـــــع جلســــات المجــــــاللغــــات الرســــمية األخــــرى وذلــــك فــــي جمي إلــــى ان التــــي ــــــلس واللجـ

  ُينشئها.
  ٢٤المادة 

ألي عضو أو ممثل لدولة عضو أو لعضـو منتسـب أو لدولـة مـدعوة وليسـت   
أن يــتكلم بلغــة غيــر اللغــات الرســمية. وفــي هــذه الحالــة يكــون عليــه هــو أن  اً عضــو

يـــوفر الترجمـــة الفوريـــة إلـــى إحـــدى لغـــات العمـــل. وللمتـــرجمين الفـــوريين التـــابعين 

                                                            
  .١٣-٣١ع  ص  جانظر القرار     ١



  النظام الداخلي للمجلس التنفيذي 181

لألمانــة العامــة، لــدى الترجمــة إلــى لغــات العمــل األخــرى، أن يســتندوا إلــى الترجمــة 
  الرسمية األولى. الفورية التي تجرى باللغة

  ٢٥دة الما
ـــوفر جميـــع القـــرارات والتوصـــيات وســـائر المقـــررات الرســـمية للمجلـــس بلغـــات    ت

  العمل.

  تصريف األعمال
  ٢٦المادة 

  .اً قانوني اً يشكل ثلثا أعضاء المجلس نصاب  

  ٢٧المادة 
مـن الدســتور  ٢٤للمـادة  اً للعضـو فـي أي وقـت أن يطلـب مـن بديلـه المعـين وفقـ  

علـى  ءً ن أيـة مسـألة. كـذلك يجـوز للـرئيس، بنـاأن يتكلم وأن يصوت بالنيابة عنه بشأ
طلب العضو أو بديلـه، أن يسـمح لمستشـار بـالكالم فـي أي نقطـة معينـة، كمـا يجـوز 

للمستشــار بــالكالم والتصــويت بشــأن أي مســألة فــي غيــاب العضــو أو لــه أن يســمح 
  أو بديله منه ذلك كتابة. بديله إذا طلب العضو

  ٢٨المادة 
  التي يسمح بها لكل متكلم.للمجلس أن يحدد المدة   

  مكرراً  ٢٨المادة 
 فيمـا المجلـس فيهـا ينظـر لكي إجرائية مقررات أو بقرارات اقتراحات تقديم يجوز  
 مـن كـان إذا أنـه بيـد. الـدورة مـن األول اليوم اختتام حتى األعمال جدول ببنود يتعلق
 موعــد فــي االقتراحــات هــذه مثــل تقــديم جــاز أقــل، أو يــومين تســتمر أن لــدورة المقــرر
 هـــذه مثـــل بـــإدراج يســـمح أن للمجلـــس ويجـــوز. الـــدورة افتتـــاح قبـــل ســـاعة ٤٨ أقصـــاه

  .مناسباً  ذلك رأى إذا متأخر وقت في االقتراحات

  مكررًا ثانياً   ٢٨المادة 
 األحـــــوال فـــــي األعمـــــال جـــــدول ببنـــــود المتعلقـــــة والتعـــــديالت االقتراحـــــات تقـــــدم  
 يجـوز، وال. الوفـود علـى منهـا نسـخاً  يعمـم الذي العام المدير إلى وتسلَّم كتابةً  العادية

 فــي للتصــويت يطــرح أن أو اقتــراح أي ينــاقش أن ذلــك، خــالف المجلــس قــرر إذا إال
 جميــع علــى منــه نســخ تعمــيم ســبق قــد كــان إذا إال المجلــس جلســات مــن جلســة أيــة

 يســـمح أن للـــرئيس يجـــوز ذلـــك ومـــع. األقـــل علـــى ســـاعة ٢٤ بمـــدة ذلـــك قبـــل الوفـــود
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 عممـت قد كانت إذا أو عممت قد تكن لم وٕان حتى فيها، والنظر التعديالت بمناقشة
  .فقط ذاته اليوم في

  ٢٩المادة 
للعضــو أثنــاء مناقشــة أي مســألة أن يثيــر نقطــة نظــام. ويبــت الــرئيس فــي نقطــة   

النظام فورا. وللعضو أن يطعن في قرار الرئيس، وفي هذه الحالة يطـرح الطعـن فـورا 
يت. وال يجوز للعضو الذي يـتكلم فـي نقطـة نظـام أن يتعـرض لجـوهر المسـألة للتصو 

 قيد المناقشة بل عليه أن يقصر كالمه على نقطة النظام.

  ٣٠المادة 
للـــرئيس أثنـــاء المناقشـــة أن يعلـــن قائمـــة المتكلمـــين، ولـــه، بموافقـــة المجلـــس، أن   

ألي عضـو إذا رأى  يعلن إقفال هذه القائمة. على أن له مع ذلك أن يعطي حق الـرد
  وجها لذلك إثر كلمة ألقيت بعد إعالنه إقفال القائمة.

  مكرراً  ٣٠المادة 
 اإليجـاز يتوخـوا أن األعضـاء وعلى. يطلبه عضو ألي الرد حق الرئيس يعطي  
 الجلسـة نهايـة في ببياناتهم يدلوا أن ويستحسن الحق لهذا ممارستهم في اإلمكان قدر
  .الرد حق فيها طلبوا التي

  ٣١المادة 
تكــــــــــون لالقتراحــــــــــات المبينــــــــــة أدنــــــــــاه أســــــــــبقية علــــــــــى جميــــــــــع المشــــــــــروعات   

األخـــرى المطروحـــة فـــي الجلســـة مـــا عـــدا نقطـــة النظـــام، وذلـــك حســـب  واالقتراحـــات
  الترتيب التالي:

(   اقتراح تعليق الجلسة؛  (أ
  اقتراح رفع الجلسة؛  (ب)
  اقتراح تأجيل مناقشة البند المطروح؛  (ج)
  باب المناقشة في البند المطروح.اقتراح إقفال   (د)

  ٣٢المادة 
، يطــرح للتصــويت أي اقتــراح يطلــب البــت فــي ٣١مــع مراعــاة مــا جــاء بالمــادة   

ــــه وذلــــك قبــــل إجــــراء  ــــإقرار أي اقتــــراح معــــروض علي مســــألة اختصــــاص المجلــــس ب
  التصويت على هذا االقتراح األخير.
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  ٣٣المادة 
ليـق الجلسـة أو رفعهـا. وال يجـوز للعضو، أثناء مناقشـة أي مسـألة، أن يقتـرح تع  

  مناقشة مثل هذا االقتراح بل يجب طرحه للتصويت على الفور.

والمقصـــود، ألغـــراض هـــذا النظـــام بعبـــارة "تعليـــق الجلســـة" هـــو تأجيـــل أعمـــال   
الجلسة مؤقتـا. والمقصـود بعبـارة "رفـع الجلسـة" هـو إنهـاء كافـة األعمـال إلـى أن تعقـد 

  جلسة أخرى.

  ٣٤المادة 
أثنـــاء مناقشـــة أيـــة مســـألة، أن يقتـــرح تأجيـــل مناقشـــة البنـــد المطـــروح.  للعضـــو،  

ويجـــوز لمــــتكلم واحــــد، باإلضــــافة إلــــى مقـــدم االقتــــراح، أن يــــتكلم فــــي تأييــــد االقتــــراح 
  ولمتكلم واحد أن يتكلم في معارضته ثم يطرح اقتراح تأجيل المناقشة فورا للتصويت.

  ٣٥المادة 
اب المناقشـة بشــأن البنـد المطـروح ســواء للعضـو أن يقتـرح فـي أي وقــت إقفـال بـ  

وجــد أو لــم يوجــد عضــو آخــر أبــدى رغبتــه فــي الكــالم. وٕاذا طلــب اإلذن للــتكلم فــي 
معارضـــة إقفـــال بـــاب المناقشـــة جـــاز منحـــه الثنـــين مـــن المتكلمـــين علـــى األكثـــر، ثـــم 
يطــرح االقتــراح فــورا للتصــويت. وٕاذا أيــد المجلــس إقفــال بــاب المناقشــة، أعلــن الــرئيس 

له. ويكتفي المجلس بعد ذلك بالتصويت على االقتراح أو االقتراحات التي قـدمت إقفا
  قبل إقفال باب المناقشة.

  ٣٦المادة 
للعضــو أن يقتــرح إجــراء تصــويت مســتقل علــى أجــزاء أي اقتــراح أو تعــديل وٕاذا   

أثير اعتراض على طلـب التجزئـة طـرح اقتـراح التجزئـة للتصـويت. وال يسـمح بـالكالم 
التجزئــة إال لمتكلمــين اثنــين يؤيدانــه ومتكلمــين اثنــين يعارضــانه. وٕاذا قبــل  فــي اقتــراح

اقتراح التجزئة طرحـت أجـزاء االقتـراح أو التعـديل التـي تمـت الموافقـة عليهـا منفصـلة 
للتصــويت بعــد ذلــك برمتهــا. وٕاذا رفضــت جميــع أجــزاء منطــوق االقتــراح أو التعــديل، 

  ه.اعتبر االقتراح أو التعديل مرفوضا برمت

  ٣٧المادة 
عنـــد اقتـــراح تعـــديل علـــى اقتـــراح مـــا، يجـــري التصـــويت علـــى التعـــديل أوال. وٕاذا   

اقترح تعديالن أو أكثر على اقتراح ما، صوت المجلـس أوال علـى التعـديل الـذي يـرى 
الـرئيس أنــه األبعــد مــن حيــث الجــوهر عـن االقتــراح األصــلي، ثــم علــى التعــديل األقــل 

تطرح جميع التعديالت للتصويت. إال أنه حيثما كان دواليك حتى منه بعدا، وهكذا 
ن هـــذا التعـــديل إمنطويـــا بالضـــرورة علـــى رفـــض تعـــديل آخـــر، فـــ  اعتمـــاد تعـــديل مـــا
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وٕاذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، طرح االقتراح بصـيغته  األخير ال يطرح للتصويت.
  المعدلة للتصويت.

إضـافة شـيء إلـى جـزء  ويعتبر أي اقتراح تعديال القتـراح آخـر إذا اقتصـر علـى  
من هذا االقتراح اآلخر أو على حذف شيء منه أو على إجراء تغيير فيه. واالقتراح 

  الذي هو بديل القتراح ما يعتبر اقتراحا.

  ٣٨المادة 
ــدم اقتراحــان أو أكثــر للتصــويت صــوت المجلــس علــى االقتراحــات حســب    إذا ُق

خــالف ذلــك، ومــا لــم تغــن  ترتيــب تعميمهــا علــى جميــع الوفــود، مــا لــم يقــرر المجلــس
نتيجــــة التصــــويت علــــى أحــــد االقتراحــــات عــــن أي تصــــويت آخــــر علــــى االقتــــراح أو 

  االقتراحات التي التزال معلقة.

  ٣٩المادة 
لصــاحب االقتــراح أن يســحب اقتراحــه فــي أي وقــت قبــل بــدء التصــويت عليــه   

راح شــريطة أال يكــون اقتراحــه قــد عــدل أو، إذا كــان قــد عــدل، أن يقبــل صــاحب اقتــ
وألي عضــــو آخــــر أن يعيــــد تقــــديم االقتــــراح المســــحوب علــــى هــــذه  التعــــديل ســــحبه.

 الصورة.

  ٤٠المادة 
إذا تم إقرار أو رفض اقتراح ما فال يجـوز إعـادة النظـر فيـه فـي نفـس الـدورة إال   

إذا قرر المجلس ذلك بأغلبية ثلثي األعضـاء الحاضـرين والمشـتركين فـي التصـويت. 
ح إعــادة النظــر الثنــين فقــط مــن المتكلمــين فــي معارضــته ثــم ويســمح بــالتكلم فــي اقتــرا

  يطرح االقتراح فورا للتصويت.

  ٤١المادة 
  للرئيس في أي وقت أن يطلب تأييد أي اقتراح أو مشروع أو قرار أو تعديل.  

  التصويت
  ٤٢المادة 

لكل عضو في المجلس صـوت واحـد. والمقصـود بعبـارة "األعضـاء الحاضـرون   
تصويت" ألغراض هـذا النظـام األعضـاء الـذين يـدلون بأصـواتهم والمشتركون في ال

إيجابــــا أو ســــلبا بصــــورة ســــليمة. أمــــا األعضــــاء الــــذين يمتنعــــون عــــن التصــــويت 
  مصوتين. فيعتبرون غير
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  ٤٣المادة 
تتخـــذ قـــرارات المجلـــس التنفيـــذي فـــي المســـائل الهامـــة بأغلبيـــة ثلثـــي األعضـــاء   

  هذه المسائل ما يلي: الحاضرين والمشتركين في التصويت. وتتضمن
) الموافقــــــة علــــــى ٢) إقــــــرار االتفاقيــــــات واالتفاقــــــات، (١توصــــــيات بشــــــأن: (  (أ)

االتفاقـــات التــــي تقــــام بمقتضــــاها عالقــــة بـــين المنظمــــة وبــــين األمــــم المتحــــدة 
مــــن  ٧٢و ٧٠و ٦٩والمنظمــــات والوكــــاالت الحكوميــــة الدوليــــة وفقــــًا للمــــواد 

نيــــــــــــة العمــــــــــــل الفعليــــــــــــة، ) ميزا٤تعــــــــــــديالت الدســــــــــــتور، ( )٣الدســــــــــــتور، (
مـن  ٧امتيازات التصويت والخدمات لدولة عضو بمقتضـى المـادة  وقف )٥(

  الدستور؛
  قرارات تقضي بوقف العمل بهذا النظام الداخلي أو تعديله.  (ب)

قـــرارات المجلـــس الخاصـــة بالمســـائل األخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك القـــرارات الخاصـــة   
بأغلبيــة الثلثــين، تتخــذ بأغلبيــة األعضــاء بتحديــد مســائل إضــافية تتخــذ فيهــا القــرارات 

الحاضــرين والمشــتركين فــي التصــويت، وذلــك مــا لــم يحــدد دســتور المنظمــة أو تقــرر 
  جمعية الصحة خالف ذلك أو يقِض هذا النظام بغير ذلك.

  ٤٤المادة 
إذا انقســـمت األصـــوات بالتســـاوي فـــي التصـــويت علـــى مســـألة غيـــر االنتخـــاب   

 .اً اعتبر االقتراح مرفوض

  ٤٥لمادة ا
يصــوت المجلــس فــي األحــوال العاديــة برفــع األيــدي. علــى أن ألي عضــو أن   

يطلب التصويت بنداء األسماء. ويجري نداء األسماء في هذه الحالة حسـب الترتيـب 
  بالعضو الذي يحدد اسمه بالقرعة. ءً األبجدي ألسماء األعضاء، ابتدا

  ٤٦المادة 
  داء األسماء في المحضر.يثبت تصويت كل عضو مشترك في التصويت بن  

  ٤٧المادة 
بعــــد أن يعلــــن الــــرئيس بــــدء التصــــويت ال يجــــوز ألي عضــــو أن يقطــــع عمليــــة   

  التصويت إال إلثارة نقطة نظام تتعلق بطريقة التصويت الفعلية.
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  مكرراً ٤٧المادة 
 يقتصـر مقتضـب ببيـان يـدلي أن عضـو ألي يجوز التصويت، ينتهي أن بعد

 تصــويته تعليــل موضــوع فــي يتحــدث أن االقتــراح لمقــدم ولــيس. تصــويته تعليــل علــى
  .ُعّدل قد كان إذا إالّ  اقتراحه، بشأن

  ٤٨المادة 
تجرى االنتخابات في األحوال العادية باالقتراع السري. وفيما عـدا حالـة ترشـيح   

المــدير العــام وتعيــين المــديرين اإلقليميــين، للمجلــس، مــا لــم يكــن هنــاك اعتــراض، أن 
شــح متفــق عليــه أو قائمــة مرشــحين متفــق عليهــا، دون اقتــراع. ومتــى يقــرر اختيــار مر 

كـــان االقتـــراع مطلوبـــا يعـــين الـــرئيس مـــن بـــين األعضـــاء الحاضـــرين حاســـبين اثنـــين 
  للمساعدة في عد األصوات.

  .٥٢للمادة  اً ويكون قرار ترشيح المدير العام باالقتراع السري وفق  
ـــ   ر اإلقليمـــي لمـــدة خمـــس ســـنوات مـــن الدســـتور، يعـــين المـــدي ٥٤بالمـــادة  اً ورهن

  ويجوز إعادة تعيينه مرة واحدة فقط.
  ٤٩المادة 

عـــالوة علـــى الحـــاالت المنصـــوص عليهـــا فـــي موضـــع آخـــر مـــن هـــذا النظـــام،   
للمجلـــــــس أن يصـــــــّوت علـــــــى أيـــــــة مســـــــألة بـــــــاالقتراع الســـــــري إذا كـــــــان قـــــــد  يجـــــــوز
اتخـــــــاذ قـــــــرار بـــــــذلك بأغلبيـــــــة األعضـــــــاء الحاضـــــــرين والمشـــــــتركين فـــــــي  لـــــــه ســـــــبق

علــــى أنــــه ال يجــــوز التصــــويت بــــاالقتراع الســــري فــــي المســــائل الخاصــــة  تصــــويت.ال
  بالميزانية.

ويتعين أن يكون القرار الـذي يتخـذه المجلـس بمقتضـى هـذه المـادة بشـأن مـا إذا   
برفـع األيــدي فقـط. وٕاذا قــرر المجلــس  اً كـان يجــب التصـويت بــاالقتراع السـري، صــادر 

أن يصــّوت علــى مســألة معينــة بــاالقتراع الســري، فــال يجــوز طلــب التصــويت بطريقــة 
  أخرى وال اتخاذ قرار بذلك.

  ٥٠المادة 
، إذا أريــد شــغل مركــز انتخــابي واحــد ولــم يحصــل ٥٢مــع مراعــاة أحكــام المــادة   

جــري اقتــراع ثــان يقتصــر علــى أي مرشــح فــي االقتــراع األول علــى األغلبيــة الالزمــة أ
المرشــحين اللــذين حصــال علــى أكبــر عــدد مــن األصــوات. فــإذا انقســمت األصــوات 

  في االقتراع الثاني، يحسم الرئيس بين المرشحين بالقرعة. بالتساوي
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  ٥١المادة 
إذا أريــــد شــــغل مركــــزين انتخــــابيين أو أكثــــر فــــي وقــــت واحــــد وبشــــروط واحــــدة،   

علــى األغلبيــة الالزمــة فــي االقتــراع األول. وٕاذا  انتخــب مــن يحصــل مــن المرشــحين
كــان عــدد المرشــحين الحاصــلين علــى هــذه األغلبيــة أقــل مــن عــدد األمــاكن المطلــوب 
شــغلها أجريــت اقتراعــات إضــافية لشــغل المراكــز المتبقيــة مــع قصــر كــل اقتــراع علــى 
 عدد من المرشحين، الذين حصـلوا علـى أكبـر عـدد مـن األصـوات فـي االقتـراع الـذي

  سبقه، ال يزيد على ضعف عدد المراكز الشاغرة المتبقية.
  مكرراً  ٥١ المادة

 لعــدد يصــوت أن انتخــاب عمليــة فــي ،التصــويت عــن يمتنــع لــم مــا عضــو، كــل علــى
 تحمــل اقتـراع ورقـة وأيـة. شـغلها المـراد االنتخابيــة المراكـز لعـدد مسـاوٍ  المرشـحين مـن

 باطلـة تكـون شغلها المراد االنتخابية المراكز عدد من أقل أو أكثر األسماء من عدداً 
  .والغية

  مكررًا ثانياً  ٥١ المادة
 مـن أكثـر أو اثنـين ألن أكثر أو انتخابي مركز شغل انتخاب عملية في يتيسر لم إذا

 هـــــؤالء بـــــين اقتـــــراع يجـــــري األصـــــوات مـــــن متســـــاوٍ  عـــــدد علـــــى حصـــــلوا المرشـــــحين
 األمـــر اقتضـــى إذا مـــرات عـــدة اإلجـــراء هـــذا ويعـــاد. ينتخـــب أيهـــم لتحديـــد المرشـــحين

  ..ذلك
  ٥٢المادة 

 فيهــا يرشــح أن ُيقتضــى المجلــس دورات مــن دورة الفتتــاح المحــدد التــاريخ قبــل  
 لهـم بـأن األعضـاء الـدول العـام المـدير يخطـر األقـل، علـى أشـهر بتسـعة عـام، مدير
 .العام المدير لمنصب أحدهم المجلس يرشح أشخاصاً  يقترحوا أن

 أن وعليـه أكثـر، أو شخصـاً  العـام المـدير لمنصـب ترشـح أن عضو دولة ولكل  
 هــذه وترســل. شــخص لكـل أخــرى داعمــة معلومــات أيـة أو ذاتيــة ســيرة بترشــيحه يرفـق

 عنـــوان علـــى التنفيـــذي المجلـــس رئـــيس إلـــى مختـــوم ســـري مظـــروف فـــي الترشـــيحات
 للمنظمـة الرئيسـي المقر إلى تصل بحيث ،)سويسرا( بجنيف العالمية الصحة منظمة
 .أشهر أربعة عن يقل ال بما الدورة الفتتاح المحدد التاريخ قبل

 االجتمـاع بـدء قبـل الـواردة المقترحة الترشيحات مظاريف المجلس رئيس ويفتح  
 اللغـــات جميـــع إلـــى الداعمـــة والمعلومـــات الذاتيـــة الســـير جميـــع ترجمـــة يضـــمن بوقـــت

 ثالثـة قبـل األعضـاء الـدول جميـع إلى سرية، مظاريف في وٕارسالها ونسخها الرسمية
 .  الدورة الفتتاح المحدد التاريخ من أشهر

 والمعلومــات الذاتيــة والســير المقترحــة الترشــيحات العــام المــدير يرســل أن وبعــد  
ــحين منتــدى عقــد المجلــس رئــيس مــع بالتشــاور ســيتولى مباشــرة، الداعمــة  بــاب للُمرشَّ
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 وســُيدعى المشــاركة، األعضــاء والــدول األعضــاء الــدول لجميــع مفتــوح فيــه المشــاركة
ـــحون ـــدول لتعريـــف كافـــة الُمرشَّ . المســـاواة قـــدم علـــى وبرؤيـــاهم بأنفســـهم األعضـــاء ال
 قبـل شـهرين يتجـاوز ال موعـد فـي وسـُيعقد المجلـس رئـيس الُمرشَّـحين منتدى وسيرأس
ـــحين بمنتـــدى الخاصـــة األســـاليب المجلـــس وســـيقرر. الـــدورة افتتـــاح  ُيعقـــد ولـــن. الُمرشَّ
 .العام المدير لشغل منصب واحد شخص اقتراح حال في نالُمرشَّحي منتدى

 الفقـــرة فـــي إليـــه المشـــار النهـــائي  الموعـــد  بحلـــول ترشـــيحات أيـــة تـــرد لـــم وٕاذا  
 بهــذا األعضــاء الــدول جميــع بــإبالغ فــوراً  العــام المــدير يقــوم المــادة، هــذه مــن الثانيــة
 هــذه تصــل أن شــريطة المــادة لهــذه وفقــاً  لترشــيحهم أشخاصــاً  تقتــرح أن ولهــا األمــر،

 بأسـبوعين المجلـس دورة الفتتـاح المحـدد التـاريخ قبـل المجلـس رئـيس إلـى الترشيحات
 .ممكنة فرصة أقرب في الترشيحات بتلك األعضاء الدول الرئيس ويبلغ. األقل على

 المبــدئي الفــرز فــي المشــاركة فرصــة المجلــس أعضــاء لجميــع تتــاح أن وينبغــي  
ـــحين لكافـــة  ِقَبـــل مـــن المقترحـــة بالمعـــايير يفـــون ال الـــذين أولئـــك اســـتبعاد بغيـــة الُمرشَّ

 .الصحة جمعية ِقَبل من والمعتمدة المجلس

 علـــى التشـــديد مـــع ِقبلـــه، مـــن تحديـــدها يـــتم آليـــة خـــالل مـــن المجلـــس، ويقـــرر  
 الجغرافـي للتمثيـل الواجبـة المراعـاة ومـع والنزاهة، المهنية للمؤهالت العظمى األهمية
ـــحين مـــوجزة قائمـــة الجنســـين، بـــين والتـــوازن العـــادل  القائمـــة هـــذه وضـــع ويـــتم. بالُمرشَّ
ــــدء عنــــد المــــوجزة ــــدورة، ب ــــس ويقــــوم ال ــــإجراء أعضــــائه بكامــــل المجل  مــــع مقــــابالت ب
 .بعدها ممكنة فرصة أقرب في المختارين الُمرشَّحين

 اإلجابـة إلـى إضافة اختياره يتم ُمرشَّح كل يقدمه عرض من المقابالت وتتألف  
 الـدورة فتـرة تمديـد الضرورة، اقتضت إذا للمجلس ويمكن المجلس أعضاء أسئلة على

 .  الُمرشَّح واختيار المقابالت هذه إلجراء

 أشــــخاص ثالثـــة ترشــــيح فيهـــا يــــتم جلســـة لعقــــد موعـــد بتحديــــد المجلـــس ويقـــوم  
 وفــــي. المــــوجزة القائمـــة فــــي أســـماؤهم الــــواردة الُمرشَّـــحين بــــين مـــن الســــري بـــاالقتراع
ــحين، ثالثــة ترشــيح عمليــاً  تعــذر إذا االســتثنائية، الظــروف  وجــود حــال فــي كمــا ُمرشَّ
ـــح  ثالثـــة مـــن أقـــل عـــدد ترشـــيح يقـــرر أن للمجلـــس يجـــوز فقـــط، اثنـــين أو واحـــد ُمرشَّ

 .ُمرشَّحين

ـــحين ثالثـــة ولتســـمية    ورقـــة علـــى المجلـــس أعضـــاء مـــن عضـــو كـــل يكتـــب ُمرشَّ
 وســُينتخب. المــوجزة القائمــة مــن يختــارهم ُمرشَّــحين ثالثــة أســماء بــه الخاصــة االقتــراع

 عـدد كان وٕاذا. األول االقتراع في المطلوبة األغلبية على يحصلون الذين الُمرشَّحون
ــــحين  شــــغلها، المــــراد المراكــــز عــــدد مــــن أقــــل األغلبيــــة هــــذه علــــى الحاصــــلين الُمرشَّ
ــحون سيســتبعد  وٕاذا. اقتــراع كــل فــي األصــوات مــن عــدد أقــل علــى الحاصــلون الُمرشَّ
ــحان تعــادل  منفصــل اقتــراع ُيجــرى األصــوات، مــن عــدد أقــل علــى الحصــول فــي ُمرشَّ
 اآلليــة وتنطبــق. األصــوات مـن عــدد أقــل علــى يحصـل الــذي الُمرشَّــح وُيســتبعد بينهمـا
ــحين، ثالثــة مــن أقــل عــدد ترشــيح المجلــس يقــرر عنــدما نفســها  إجــراء بعــد وذلــك ُمرشَّ

 .الالزمة التعديالت
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 جلســة فــي الطريقــة بهــذه سيرشَّــحون الــذين األشــخاص أو الشــخص اســم وُيعلــن  
  .الصحة جمعية إلى وُيرفع للمجلس علنية

  وقف العمل بالنظام الداخلي وتعديله
  ٥٣المادة 

رهنــًا بأحكــام الدســتور ومــع مراعــاة المقــررات اإلجرائيــة ذات الصــلة الصــادرة   
وقــف العمــل بأيــة مــادة مــن  ٤٣يجــوز للمجلــس طبقــًا للمــادة   عــن جمعيــة الصــحة

شريطة أن ُيخَطر الرئيس باالقتراح الخـاص بهـذا الوقـف قبـل انعقـاد  مواد هذا النظام
الجلســـة التـــي ســـيعرض عليهـــا االقتـــراح بثمـــان وأربعـــين ســـاعة علـــى األقـــل وأن يبّلـــغ 

ربع وعشرين سـاعة. علـى الرئيس به األعضاء قبل الجلسة التي يقدم فيها االقتراح بأ
هــذا االقتــراح باإلجمــاع، بنــاء علــى مشــورة الــرئيس، أن أن للمجلــس، إذا كــان يؤيــد 

  علــى غــرض  ســابق. ويقتصــر أي وقــف مــن هــذا القبيــليقــره فــي الحــال ودون إبــالغ 
  هذا الغرض. لتحقيق المدة الالزمة  وعلى  محدد

  ٥٤المادة 
  ذا النظام أو يضيف إليه. رهنًا بأحكام الدستور، للمجلس أن يعدل ه  

  أحكام عامة
  ٥٥المادة 

من مواد النظام الداخلي لجمعيـة  اً للمجلس حسب تقديره أن يطبق ما يراه مناسب  
  الصحة على الظروف الخاصة التي لم ترد بشأنها نصوص في هذا النظام.
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  ١ التذييل

  العالميةالدول األعضاء في منظمة الصحة 
  ) ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر ٣١(في 

فيما يلي أسماء الدول األعضاء والدولتين العضوين المنتسبتين فـي منظمـة الصـحة   
 اً فـي الدسـتور أو تـاريخ قبولهـا عضـو  اً العالمية، مع التاريخ الذي أصبحت فيـه كـل منهـا طرفـ

  .منتسباً 
  ١٩٤٨مارس  /آذار ٢٤    ..........................   *االتحاد الروسي

  ١٩٤٧نيسان/ أبريل  ١١    ....................................    إثيوبيا
  ١٩٩٢تشرين األول/ أكتوبر  ٢    ...................................  آذربيجان

  ١٩٤٨تشرين األول/ أكتوبر  ٢٢    .................................  األرجنتين*
  ١٩٤٧نيسان/ أبريل  ٧    ....................................    األردن*
  ١٩٩٢أيار/ مايو  ٤    ....................................     اــأرميني
  ١٩٩٣تموز/ يوليو  ٢٤    ....................................     إريتريا

  ١٩٥١أيار/ مايو  ٢٨    ...................................     أسبانيا*
  ١٩٤٨شباط/ فبراير  ٢    ....................................*أستراليا
  ١٩٩٣آذار مارس  ٣١    ....................................  *إستونيا
  ١٩٤٩حزيران/ يونيو  ٢١     ....................................     إسرائيل

  ١٩٤٨نيسان/ أبريل  ١٩    ...................................  أفغانستان
  ١٩٤٩مارس  /آذار ١    ...................................  إكوادور*

  ١٩٤٧أيار/ مايو  ٢٦    ....................................    *ألبانيا
  ١٩٥١أيار/ مايو  ٢٩    ....................................    ألمانيا*

  ١٩٧٢مارس  /آذار ٣٠    ...................  *اإلمارات العربية المتحدة
  ١٩٨٤ارس م /آذار ١٢    .............................  أنتيغوا وبربودا*

  ١٩٩٧كانون الثاني/ يناير  ١٥    ....................................     أندورا
  ١٩٥٠أيار/ مايو  ٢٣    ..................................  إندونيسيا*

  ١٩٧٦أيار/ مايو  ١٥    ....................................     *أنغوال
  ١٩٤٩نيسان/ أبريل  ٢٢    .................................  أوروغواي*
  ١٩٩٢أيار/ مايو  ٢٢    .................................  أوزبكستان*

  ١٩٦٣مارس  /آذار ٧    ...................................   أوغندا*
  ١٩٤٨نيسان/ أبريل  ٣    ..................................   *أوكرانيا
  ١٩٤٧األول/ أكتوبر تشرين  ٢٠    ....................................    أيرلندا*
  ١٩٤٨حزيران/ يونيو  ١٧    ...................................   *أيسلندا

  ١٩٤٧نيسان/ أبريل  ١١    ...................................     إيطاليا*
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  ١٩٧٦نيسان/ أبريل  ٢٩    ...........................  بابوا غينيا الجديدة
  ١٩٤٩كانون الثاني/ يناير  ٤    ..................................  *باراغواي
  ١٩٤٨حزيران/ يونيو  ٢٣    ...................................  *باكستان
  ١٩٩٥مارس  /آذار ٩    .....................................   *باالو

  ١٩٧١ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢    ...................................  البحرين*
  ١٩٤٨حزيران/ يونيو  ٢    ....................................  البرازيل*

  ١٩٦٧نيسان/ أبريل  ٢٥    ..................................  بربادوس*
  ١٩٤٨شباط/ فبراير  ١٣    ...................................  *البرتغال

  ١٩٨٥مارس  /آذار ٢٥    ...........................  بروني دار السالم
  ١٩٤٨حزيران/ يونيو  ٢٥    ....................................    بلجيكا*
  ١٩٤٨حزيران/ يونيو  ٩    ....................................    بلغاريا*

  ١٩٩٠آب/ أغسطس  ٢٣    ........................................    بليز
  ١٩٧٢أيار/ مايو  ١٩    ...................................  بنغالديش

  ١٩٥١شباط/ فبراير  ٢٠    ........................................    بنما
  ١٩٦٠أيلول/ سبتمبر  ٢٠    ........................................     بنن

  ١٩٨٢مارس  /آذار ٨    ......................................    بوتان
  ١٩٧٥شباط/ فبراير  ٢٦    ...................................  بوتسوانا*

  ١٩٦٠تشرين األول/ أكتوبر  ٤    ..............................  بوركينا فاصو*
  ١٩٦٢تشرين األول/ أكتوبر   ٢٢    ....................................    بوروندي

  ١٩٩٢أيلول/ سبتمبر  ١٠    ...........................  البوسنة والهرسك*
  ١٩٤٨مايو أيار/  ٦    ....................................    بولندا*
  ١٩٤٩تشرين الثاني/ نوفمبر  ١١    ........................................    بيرو

  ١٩٤٨نيسان/ أبريل  ٧    ..................................  بيالروس*
  ١٩٤٧أيلول/ سبتمبر  ٢٦    ....................................    تايلند*

  ١٩٩٢تموز/ يوليو  ٢    ..................................  تركمانستان
  ١٩٤٨كانون الثاني/ يناير  ٢    .......................................    تركيا

  ١٩٦٣كانون الثاني/ يناير  ٣    ...........................  ترينيداد وتوباغو*
  ١٩٦١كانون الثاني/ يناير  ١    ......................................    تشاد

  ١٩٦٠أيار/ مايو  ١٣    .....................................    توغو*
  ١٩٩٣أيار/ مايو  ٧    .....................................    توفالو

  ١٩٥٦أيار/ مايو  ١٤    .....................................  تونس*
  ١٩٧٥آب/ أغسطس  ١٤    ....................................    تونغا*
  ٢٠٠٢أيلول/ سبتمبر  ٢٧    .............................   لشتي -تيمور 

  ١٩٦٣مارس  /آذار ٢١    ...................................  جامايكا*
  ١٩٦٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٨    ....................................  الجزائر*

  ١٩٧٤نيسان/ أبريل  ١    ...............................  جزر البهاما*
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  ١٩٨٣نيسان/ أبريل  ٤    ...............................   جزر سليمان
  ١٩٧٥كانون األول/ ديسمبر  ٩    .................................  جزر القمر
  ١٩٨٤أيار/ مايو  ٩    ..................................  جزر كوك

  ١٩٩١حزيران/ يونيو  ٥    ...............................  جزر مارشال
  ١٩٦٠أيلول/ سبتمبر  ٢٠    ..................  *جمهورية أفريقيا الوسطى

  ١٩٤٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٣    ..................  جمهورية إيران اإلسالمية*
  ١٩٩٣الثاني/ يناير كانون  ٢٢    ........................  الجمهورية التشيكية*

  ١٩٦٢مارس  /آذار ١٥    ....................  جمهورية تنزانيا المتحدة*
  ١٩٤٨حزيران/ يونيو  ٢١    .......................  الجمهورية الدومينيكية

  ١٩٤٦كانون األول/ ديسمبر  ١٨    ...................  الجمهورية العربية السورية
  ١٩٤٨تموز/ يوليو  ٧    ...............   *جمهورية فنزويال البوليفارية

  ١٩٤٩آب/ أغسطس  ١٧    ............................  جمهورية كوريا*
  ١٩٧٣أيار/ مايو  ١٩    ..........  كوريا الديمقراطية الشعبيةجمهورية 

  ١٩٦١شباط/ فبراير  ٢٤    ..............  جمهورية الكونغو الديمقراطية*
  ١٩٥٠أيار/ مايو  ١٧    ..........  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية*

  ١٩٩٣نيسان/ أبريل  ٢٢    .....  جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة*
  ١٩٩٢أيار/ مايو  ٤    ..........................  *جمهورية مولدوفا

  ١٩٤٧آب/ أغسطس  ٧    ..............................  *ياجنوب أفريق
  ٢٠١١أيلول/ سبتمبر  ٢٧    ............................  جنوب السودان 

  ١٩٩٢أيار/ مايو  ٢٦    ..................................   *جورجيا
  ١٩٧٨مارس  /آذار ١٠    ....................................    جيبوتي

  ١٩٤٨نيسان/ أبريل  ١٩    ..................................  الدانمرك*
  ١٩٤٩كانون األول/ ديسمبر  ٢٣    ...............  دولة بوليفيا المتعددة القوميات

  ١٩٨١آب/ أغسطس  ١٣    ..................................  دومينيكا*
  ١٩٧٦كانون الثاني/ يناير  ٥    .............................  الرأس األخضر

  ١٩٦٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٧    ....................................    رواندا*
  ١٩٤٨حزيران/ يونيو  ٨    ....................................  رومانيا*
  ١٩٦٥شباط/ فبراير  ٢    ....................................    زامبيا*
  ١٩٨٠أيار/ مايو  ١٦    ...................................  *زمبابوي

  ١٩٦٢أيار/ مايو  ١٦    ....................................     واـــسام
  ١٩٨٣أيلول/ سبتمبر  ٢    .....................  سانت فنسنت وغرينادين

  ١٩٨٤األول/ ديسمبر كانون  ٣    ........................  سانت كيتس ونيفيس
  ١٩٨٠تشرين الثاني/ نوفمبر  ١١    ...............................  سانت لوسيا*

  ١٩٧٦مارس  /آذار ٢٣    .......................  سان تومي وبرينسيبي
  ١٩٨٠أيار/ مايو  ١٢    ...............................  *سان مارينو
  ١٩٤٨تموز/ يوليو  ٧    ..................................  سري النكا
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  ١٩٤٨حزيران/ يونيو  ٢٢    ..................................  *السلفادور
  ١٩٩٣شباط/ فبراير  ٤    ...................................  سلوفاكيا*
  ١٩٩٢أيار/ مايو  ٧    ...................................  سلوفينيا*
  ١٩٦٦شباط/ فبراير  ٢٥    ...................................  سنغافورة*
  ١٩٦٠تشرين األول/ أكتوبر  ٣١    ...................................  السنغال*
  ١٩٧٣نيسان/ أبريل  ١٦    ....................................    سوازيلند
  ١٩٥٦أيار/ مايو  ١٤    ....................................    السودان
  ١٩٧٦مارس  /آذار ٢٥    ....................................    سورينام
  ١٩٤٧آب/ أغسطس  ٢٨    ...................................   *السويد
  ١٩٤٧مارس  /آذار ٢٦    ....................................  *سويسرا

  ١٩٦١تشرين األول/ أكتوبر  ٢٠    ..................................  سيراليون*
  ١٩٧٩أيلول/ سبتمبر  ١١    ....................................  سيشيل*
  ١٩٤٨تشرين األول/ أكتوبر  ١٥    ....................................    شيلي*
  ٢٠٠٠تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٨    ....................................   *صربيا

  ١٩٦١كانون الثاني/ يناير  ٢٦    ....................................  الصومال
  ١٩٤٦تموز/ يوليو  ٢٢    ....................................    الصين*

  ١٩٩٢أيار/ مايو  ٤    .................................  طاجيكستان
  ١٩٤٧أيلول/ سبتمبر  ٢٣    .....................................  العراق*
  ١٩٧١أيار/ مايو  ٢٨    ......................................    عمان

  ١٩٦٠تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢١    ....................................    غابون*
  ١٩٧١نيسان/ أبريل  ٢٦    ....................................    غامبيا*

  ١٩٥٧نيسان/ أبريل  ٨    ......................................    غانا*
  ١٩٧٤كانون األول/ ديسمبر  ٤    ......................................  غرينادا

  ١٩٤٩آب/ أغسطس  ٢٦    ..................................  غواتيماال*
  ١٩٦٦أيلول/ سبتمبر  ٢٧    ......................................    غيانا*
  ١٩٥٩أيار/ مايو  ١٩    ......................................    غينيا*

  ١٩٨٠أيار/ مايو  ٥    .............................  غينيا االستوائية
  ١٩٧٤تموز/ يوليو  ٢٩    ...............................  بيساو -غينيا 
  ١٩٨٣آذار مارس  ٧    .....................................  *فانواتو
  ١٩٤٨حزيران/ يونيو  ١٦    ......................................  فرنسا*
  ١٩٤٨تموز/ يوليو  ٩    .....................................  الفلبين*
  ١٩٤٧تشرين األول/ أكتوبر  ٧    ......................................    فنلندا*
  ١٩٧٢كانون الثاني/ يناير  ١    .....................................  فيجي*
  ١٩٥٠أيار/ مايو  ١٧    ....................................  فييت نام
  ١٩٦١ كانون الثاني/ يناير ١٦    ...................................   *قبرص
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  ١٩٧٢أيار/ مايو  ١١    ......................................  *قطر
  ١٩٩٢نيسان/ أبريل  ٢٩    .................................  قيرغيزستان
  ١٩٩٢آب/ أغسطس  ١٩    ..................................  كازاخستان

  ١٩٦٠أيار/ مايو  ٦    .................................  الكاميرون*
  ١٩٩٢حزيران/ يونيو  ١١    ....................................  كرواتيا*
  ١٩٥٠أيار/ مايو  ١٧    ...................................  كمبوديا*

  ١٩٤٦آب/ أغسطس  ٢٩    .......................................    كندا
  ١٩٥٠أيار/ مايو  ٩    .....................................   *كوبا

  ١٩٦٠األول/ أكتوبر  تشرين ٢٨    ...............................  كوت ديفوار*
  ١٩٤٩مارس  /آذار ١٧    ...................................  كوستاريكا
  ١٩٥٩أيار/ مايو  ١٤    ....................................  كولومبيا
  ١٩٦٠تشرين األول/ أكتوبر  ٢٦    .....................................  الكونغو

  ١٩٦٠أيار/ مايو  ٩    ...................................  الكويت*
  ١٩٨٤تموز/ يوليو  ٢٦    ....................................  كيريباتي
  ١٩٦٤كانون الثاني/ يناير  ٢٧    .....................................    كينيا*
  ١٩٩١كانون األول/ ديسمبر  ٤    .....................................    *التفيا
  ١٩٤٩كانون الثاني/ يناير  ١٩    .......................................  لبنان

  ١٩٤٩حزيران/ يونيو  ٣    ..................................  لكسمبرغ*
  ١٩٥٢أيار/ مايو  ١٦    .......................................    ليبيا

  ١٩٤٧مارس  /آذار ١٤    .....................................    ليبيريا
  ١٩٩١تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٥    ....................................  ليتوانيا*
  ١٩٦٧تموز/ يوليو  ٧    ....................................  ليسوتو*
  ١٩٦٥شباط/ فبراير  ١    .....................................  مالطة*
  ١٩٦٠تشرين األول/ أكتوبر  ١٧    .....................................    مالي*

  ١٩٥٨نيسان/ أبريل  ٢٤    ....................................  ماليزيا*
  ١٩٦١كانون الثاني/ يناير  ١٦    ..................................  مدغشقر*

  ١٩٤٧كانون األول/ ديسمبر  ١٦    .....................................  مصر*
  ١٩٥٦أيار/ مايو  ١٤    ...................................  المغرب*
  ١٩٤٨نيسان/ أبريل  ٧    ....................................  المكسيك
  ١٩٦٥نيسان/ أبريل  ٩    ....................................  مالوي*
  ١٩٦٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٥    ....................................  ملديف*

  ١٩٤٧أيار/ مايو  ٢٦    ....................  المملكة العربية السعودية
  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا

  ١٩٤٦تموز/ يوليو  ٢٢    ................................  الشمالية*   
  ١٩٦٢نيسان/ أبريل  ١٨    ....................................  منغوليا*
  ١٩٦١مارس  /آذار ٧    ....................................  موريتانيا
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  ١٩٦٨كانون األول/ ديسمبر  ٩    ................................  موريشيوس*
  ١٩٧٥أيلول/ سبتمبر  ١١    ..................................  *موزامبيق
  ١٩٤٨تموز/ يوليو   ٨    ......................................    موناكو

  ٢٠٠٦ب/ أغسطس آ ٢٩    .................................  مونتينغرو*
  ١٩٤٨تموز/ يوليو  ١    .....................................  ميانمار
  ١٩٩٠نيسان/ أبريل  ٢٣    ......................................    ناميبيا
  ١٩٩٤أيار/ مايو  ٩    .......................................  ناورو

  ١٩٤٧آب/ أغسطس  ١٨    ....................................  النرويج*
  ١٩٤٧حزيران/ يونيو  ٣٠    .....................................  النمسا*
  ١٩٥٣أيلول/ سبتمبر  ٢    ......................................    نيبال*
  ١٩٦٠تشرين األول/ أكتوبر  ٥    ...................................   *النيجر

  ١٩٦٠نوفمبر تشرين الثاني/  ٢٥    ....................................  نيجيريا*
  ١٩٥٠نيسان/ أبريل  ٢٤    ..................................  نيكاراغوا*
  ١٩٤٦كانون األول/ ديسمبر  ١٠    ...................................  نيوزيلندا*

  ١٩٩٤أيار/ مايو  ٤    ......................................    نيووي
  ١٩٤٧آب/ أغسطس  ١٢    .....................................  هايتي*
  ١٩٤٨كانون الثاني/ يناير  ١٢    ......................................    الهند*

  ١٩٤٩نيسان/ أبريل  ٨    ..................................  *هندوراس
  ١٩٤٨حزيران/ يونيو  ١٧    ....................................  هنغاريا*
  ١٩٤٧أبريل نيسان/  ٢٥    .....................................  هولندا*

  ١٩٤٨حزيران/ يونيو  ٢١    ...................  الواليات المتحدة األمريكية
  ١٩٩١آب/ أغسطس  ١٤    ...................  واليات ميكرونيزيا الموحدة

  ١٩٥١أيار/ مايو  ١٦    .....................................  اليابان*
  ١٩٥٣تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٠    ......................................  اليمن*

  ١٩٤٨مارس  /آذار ١٢    ....................................  اليونان*
  الدول األعضاء المنتسبة

  ١٩٩٢أيار/ مايو  ٧    ...................................  بورتوريكو
  ١٩٩١أيار/ مايو  ٨    .....................................  يالوتوك

 
 

____________________ 
 
  
 
  
  
  

__________________________  
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  ٢ التذييل

   ١النظام األساسي للوكالة الدولية لبحوث السرطان
  الهدف -المادة األولى 

هدف الوكالة الدولية لبحوث السـرطان هـو تعزيـز التعـاون الـدولي فـي بحـوث   
الســرطان. وتمثــل الوكالــة وســيلة تتعــاون الــدول المشــتركة ومنظمــة الصــحة العالميــة 

ومع االتصال بالرابطة الدولية لمكافحـة السـرطان وغيرهـا مـن المنظمـات عن طريقها 
  الدولية المعنية في تقوية وتدعيم جميع مراحل البحوث المتعلقة بمشكلة السرطان.

  الوظائف -المادة الثانية 
  تمارس الوكالة لتحقيق هدفها الوظائف التالية:  

وتوسـيع نطـاق البحـوث فـي  تتخذ الوكالة الترتيبات الالزمـة لتخطـيط وتشـجيع  -١
  كل ما يتعلق بمسببات السرطان وبعالجه والوقاية منه.

  تنفذ الوكالة برنامجا لألنشطة الدائمة. وتتضمن هذه األنشطة:  -٢
تجميــع وبــث المعلومــات عــن وبائيــة الســرطان وعــن بحــوث الســرطان   (أ)

  وعن مسببات السرطان والوقاية منه في جميع أنحاء العالم؛
فـــي المقترحـــات وٕاعـــداد الخطـــط الخاصـــة بمشـــروعات تتعلـــق  النظـــر  (ب)

ببحوث السـرطان أو بـدعم هـذه البحـوث. ويراعـى فـي تصـميم هـذه المشـروعات 
أن تســـتخدم فيهـــا علـــى أفضـــل نحـــو ممكـــن المـــوارد العلميـــة والماليـــة والفـــرص 
  الخاصة التي قد تكون متاحة إلجراء دراسات عن التاريخ الطبيعي للسرطان؛

  وتدريب الموظفين للقيام ببحوث في السرطان.تعليم   (ج)
للوكالـــة أن تتخـــذ التـــدابير الالزمـــة لتنفيـــذ مشـــروعات خاصـــة، ومـــع ذلـــك ال   -٣

يجــوز البــدء فــي مثــل هــذه المشــروعات الخاصــة إال بنــاء علــى موافقــة صــريحة مــن 
  مجلس اإلدارة تستند إلى توصية من المجلس العلمي.

                                                            
(القـــــرار  ١٩٦٥أيـــــار/ مـــــايو  ٢٠وافقـــــت عليـــــه جمعيـــــة الصـــــحة العالميـــــة الثامنـــــة عشـــــرة فـــــي    ١
ــــ٤٤-١٨ع  ص  ج ــــذ اً ). وتطبيق ــــة عشــــرة، أصــــبح النظــــام األساســــي ناف ــــة والحادي ــــي  اً للمــــادتين الثالث ف

ات الصــــحة العالميــــة الثالثــــة والعشــــرون والخامســــة . وقــــد قبلــــت جمعيــــ١٩٦٥ســــبتمبر  أيلــــول/ ١٥
ــــة واألربعــــون ــــون والثالث ــــة والســــتون والرابعــــة والســــتون والعشــــرون والتاســــعة والثالث ــــرارات  والحادي (الق

 ١٣-٦١ع  ص  جو ٢٣-٤٣ع  ص  جو ١٣-٣٩ع  ص  جو ٢٥-٢٥ع  ص  ج، ٢٣-٢٣ع  ص  ج
دوراتــه الســابعة والتاســعة  ) تعــديالت النظــام األساســي التــي أقرهــا مجلــس اإلدارة فــي٢٦-٦٤ع  ص  جو

 ١٩٧١و ١٩٦٩فــــي أعــــوام والخمســــين والثالثــــة والخمســــين والســــابعة والعشــــرين والحاديــــة والثالثــــين 
 على التوالي. ٢٠١١و ٢٠٠٨و ١٩٩٠و ١٩٨٦و
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  لخاصة:يجوز أن تتضمن هذه المشروعات ا  -٤
  (   أنشطة مكملة للبرنامج الدائم؛  (أ
  تجريب أنشطة رائدة في مجال الوقاية من السرطان؛  (ب)  

تشجيع البحوث فـي المسـتوى الـوطني وتقـديم المسـاعدة لهـا، وذلـك عنـد    (ج)
  الضرورة بطريقة مباشرة بإنشاء منظمات للبحوث.

ئمـة أو أي مشـروعات للمنظمـة، بصـدد تنفيـذ برامجهـا المتعلقـة بالخـدمات الدا  -٥
  خاصة، أن تتعاون مع أية مؤسسة أخرى.

  الدول المشتركة -المادة الثالثة 
يجـــوز ألي دولـــة عضـــو فـــي منظمـــة الصـــحة العالميـــة، مـــع مراعـــاة أحكـــام   

المـادة الثانيــة عشــرة، أن تشــترك بصـورة نشــطة فــي أعمــال الوكالـة بــأن تتعهــد، فــي 
حة العالميــة، بمراعــاة وتطبيــق أحكــام إشــعار ترســله إلــى المــدير العــام لمنظمــة الصــ

هــذا النظــام األساســي. وســيطلق فــي هــذا النظــام األساســي علــى الــدول األعضــاء 
  "الدول المشتركة". التي ترسل هذا اإلشعار اسم

  الهيكل -المادة الرابعة 
  تتكون الوكالة من:  
  (   مجلس اإلدارة؛  (أ
  المجلس العلمي؛  (ب)  
  األمانة العامة.  (ج)  

  مجلس اإلدارة -الخامسة المادة 
يتـــألف مجلـــس اإلدارة مـــن ممثـــل عـــن كـــل دولـــة مشـــتركة ومـــن المـــدير العـــام   -١

  لمنظمة الصحة العالمية. وللمدير العام أن يصطحب بدالء أو مستشارين.
  لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة صوت واحد.  -٢
  يتولى مجلس اإلدارة:  -٣

  (   اعتماد الميزانية؛  (أ
  الالئحة المالية؛إقرار   (ب)  
  مراقبة اإلنفاق؛  (ج)  
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  تحديد حجم األمانة العامة؛  (د)  
  انتخاب أعضاء مكتبه؛  (ه)  
  وضع نظامه الداخلي.  (و)  

  بعد أن ينظر مجلس اإلدارة في توصيات المجلس العلمي، يتولى:  -٤
  (   اعتماد برنامج األنشطة الدائمة؛  (أ
  إقرار أي مشروعات خاصة؛  (ب)  
  قرار بشأن أي برنامج تكميلي.اتخاذ   (ج)  

مـــــن  (ب)و (أ)تتخــــذ قـــــرارات مجلـــــس اإلدارة بموجــــب الفقـــــرتين الفـــــرعيتين   - ٥
  من هذه المادة بأغلبية ثلثي أعضائه الذين يمثلون الدول المشتركة. ٣  الفقرة
تتخـــــــذ قـــــــرارات مجلـــــــس اإلدارة باألغلبيـــــــة البســـــــيطة لألعضـــــــاء الحاضـــــــرين   -٦

ا نــص فــي هــذا النظــام األساســي علــى غيــر ذلــك. والمشــتركين فــي التصــويت إال إذ
  وتشكل أغلبية األعضاء النصاب القانوني.

يجتمع مجلس اإلدارة فـي دورة عاديـة مـرة كـل سـنة. ويجـوز أن يجتمـع كـذلك   -٧
  في دورة استثنائية بناء على طلب ثلث أعضائه.

  لمجلس اإلدارة أن يعين لجانا فرعية ومجموعات عمل.  -٨
  المجلس العلمي -المادة السادسة 

يتألف المجلس العلمي من علماء ذوي مؤهالت رفيعـة يختـارون علـى أسـاس   -١
خبرتهم التقنية في بحوث السـرطان والميـادين المتصـلة بهـا. ويعـين أعضـاء المجلـس 

  بوصفهم ممثلين لدول مشتركة. العلمي بوصفهم خبراء ال
ين اثنــين لعضــوية خبيــر  ال يتجــاوزيجــوز لكــل دولــة مشــتركة أن ترشــح عــددًا   -٢

المجلس العلمي وعندما تقوم أي دولـة مشـتركة بترشـيح مـن هـذا القبيـل يبـادر مجلـس 
  اإلدارة إلى تعيين أحدهما.

عنـــد تحديـــد الخبـــراء الـــذين ينظـــر فـــي تعييـــنهم فـــي المجلـــس العلمـــي، تراعـــي   -٣
الــدول المشــتركة المشــورة المقدمــة مــن رئــيس المجلــس العلمــي ومــدير الوكالــة بشــأن 

  عيينات.تخبرة المطلوبة لعضوية المجلس العلمي عند إجراء الال
يعين أعضاء المجلس العلمـي لمـدة أربـع سـنوات. وٕاذا تعـذر علـى أي عضـو   -٤

أن يكمل مدة تعيينه، وجب تعيين عضـو جديـد لبقيـة المـدة المسـتحقة للعضـو، وذلـك 
  .٥طبقًا للفقرة 
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يجـــوز للدولـــة المشـــتركة عنـــدما يشـــغر مكـــان فـــي عضـــوية المجلـــس العلمـــي،   -٥
التـي رشــحت العضــو الخـارج أن ترشــح عــددًا ال يتجــاوز خبيـرين اثنــين طبقــًا للفقــرتين 

. وال يجــوز إعــادة تعيــين أي عضــو تــرك المجلــس العلمــي، عــدا العضــو الــذي ٣و ٢
  يعين لمدة مخفضة، إال بعد مرور سنة على األقل.

  يتولى المجلس العلمي:  -٦
  وضع نظامه الداخلي؛  (أ)

  تقييم أنشطة الوكالة دوريًا؛  (ب)
التوصــية ببــرامج األنشــطة الدائمــة وٕاعــداد مشــروعات خاصــة للعــرض   (ج)

  على مجلس اإلدارة؛
  تقييم المشروعات الخاصة التي ترعاها الوكالة تقييمًا دوريًا؛  (د)
تقديم تقارير إلى مجلس اإلدارة عن األمور المشـار إليهـا فـي الفقـرات   (ه)

ج) و(د) أعــــــاله لينظــــــر فيهــــــا عنــــــد النظــــــر فــــــي البرنــــــامج الفرعيــــــة (ب) و(
  والميزانية.

  األمانة العامة -المادة السابعة 
تكـــون األمانـــة العامـــة، تحـــت الســـلطة العامـــة للمـــدير العـــام لمنظمـــة الصـــحة   -١

العالمية، الجهاز اإلداري والفني للوكالة، وتقوم فضال عن ذلك بتنفيـذ قـرارات مجلـس 
  لمي.اإلدارة والمجلس الع

  تتألف األمانة من مدير الوكالة ومن الموظفين واإلداريين الالزمين لها.  -٢
يختـــار مجلـــس اإلدارة مـــدير الوكالـــة، ويقـــوم المـــدير العـــام لمنظمـــة الصـــحة   -٣

  العالمية بتعيينه بالشروط التي يحددها مجلس اإلدارة.
لعــام لمنظمــة يعــين موظفــو الوكالــة بطريقــة تتقــرر باالتفــاق فيمــا بــين المــدير ا  -٤

  الصحة العالمية ومدير الوكالة.
  مدير الوكالة هو السلطة التنفيذية العليا للوكالة وهو مسؤول عما يلي:  -٥

  (   إعداد البرنامج وتقديرات الميزانية للفترة التالية؛  (أ
  اإلشراف على تنفيذ البرنامج واألنشطة العلمية؛  (ب)  
  تصريف الشؤون اإلدارية والمالية.  (ج)  
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يقدم مدير الوكالة تقريرا عن التقـدم الـذي تحـرزه الوكالـة وتقـديرات الميزانيـة   - ٦
عـــن الســـنة الماليـــة التاليـــة إلـــى كـــل دولـــة مـــن الـــدول المشـــتركة وٕالـــى المـــدير العـــام 
لمنظمــة الصــحة العالميــة ويعمــم هــذا التقريــر علــيهم بحيــث يصــلهم قبــل االجتمــاع 

  وما على األقل.اإلدارة بثالثين ي السنوي العادي لمجلس
  التمويل -المادة الثامنة 

تمــول الخــدمات اإلداريــة واألنشــطة الدائمــة للوكالــة باشــتراكات ســنوية تــدفعها   -١
  كل دولة من الدول المشتركة.

ينــاير مــن كــل  يســتحق أداء هــذه االشــتراكات الســنوية فــي أول كــانون الثــاني/  -٢
ـــاريخ ال يتجـــاوز  ديســـمبر مـــن نفـــس  األول/كـــانون  ٣١ســـنة ويجـــب أن تســـدد فـــي ت

  السنة.
  يحدد مجلس اإلدارة مستوى أو مستويات االشتراكات السنوية.  -٣
أي قــرار بتغييــر مســتوى أو مســتويات االشــتراكات الســنوية يجــب أن يتخــذ   - ٤

  ثلثي أعضاء مجلس اإلدارة الذين يمثلون دوال مشتركة. بأغلبية
الســــنوي تفقــــد حقهــــا فــــي الــــدول المشــــتركة التــــي تتــــأخر فــــي ســــداد اشــــتراكها   -٥

التصـــــويت فـــــي مجلـــــس اإلدارة إذا كانـــــت قيمـــــة متأخراتهـــــا تعـــــادل أو تتجـــــاوز قيمـــــة 
  االشتراكات المستحقة عليها عن السنة المالية السابقة.

  لمجلس اإلدارة أن ينشئ صندوقا لرأس المال العامل وأن يحدد مقداره.  -٦
خاصــة مــن أي فــرد أو لمجلــس اإلدارة ســلطة قبــول الهبــات أو التبرعــات ال  - ٧

هيئــــة أو حكومــــة. وتمــــّول المشــــروعات الخاصــــة للوكالــــة مــــن مثــــل هــــذه الهبــــات 
  والتبرعات الخاصة.

 وأصـــول صـــناديق عـــن مســـتقلة حســـابات عنهـــا تمســـك وأصـــولها الوكالـــة أمـــوال -٨
  .اإلدارة مجلس يقرها التي المالية لالئحة وفقاً  وتدار العالمية الصحة منظمة

  المقر الرئيسي -المادة التاسعة 
  يحدد مجلس اإلدارة مكان المقر الرئيسي للوكالة.  

  التعديالت -المادة العاشرة 
)، تصــبح التعــديالت التــي تجــري ٤( فيمــا عــدا مــا نصــت عليــه المــادة الثامنــة  

فــي هــذا النظــام األساســي نافــذة متــى اعتمــدها مجلــس اإلدارة بأغلبيــة ثلثــي أعضــائه 
  ى قبلتها جمعية الصحة العالمية.الذين يمثلون دوال مشتركة ومت
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  النفاذ -المادة الحادية عشرة 
تصبح أحكام هذا النظام األساسـي نافـذة متـى أعطـت خمـس مـن الـدول التـي   

بــادرت إلــى اقتــراح إنشــاء الوكالــة الدوليــة لبحــوث الســرطان التعهــد المشــار إليــه فــي 
  ساسي.المادة الثالثة والخاص بمراعاة وتطبيق أحكام هذا النظام األ

  الدول المشتركة الجديدة -المادة الثانية عشرة 
بعد دخول هذا النظام األساسي حيز التنفيذ يجـوز قبـول أيـة دولـة عضـو مـن   

  األعضاء في منظمة الصحة العالمية كدولة مشتركة وذلك بالشرطين التاليين:
( أن يعتبـــر مجلـــس اإلدارة، بأغلبيـــة ثلثـــي أعضـــائه الـــذين يمثلـــون دوال   (أ

مشتركة، أن الدولة قـادرة علـى المسـاهمة بصـورة فعالـة فـي عمـل الوكالـة فـي 
  المجالين العملي والفني؛

  أن تعطي الدولة بعد ذلك التعهد المشار إليه في المادة الثالثة.  (ب)
  االنسحاب من المشاركة -المادة الثالثة عشرة 

 بإخطـارللدولة المشتركة أن تنسـحب مـن المشـاركة فـي أعمـال الوكالـة وذلـك   
ترســله إلــى المــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة بعزمهــا علــى االنســحاب. ويســري 

بعـد سـتة أشـهر مـن وصـوله إلـى المـدير العـام لمنظمـة الصـحة  اإلخطـارمفعول هذا 
  العالمية.

  
__________________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



يضم هذا المطبوع الوثائق األساسية المتعلقة بتصريف شؤون منظمة
الصحة العالمية بما في ذلك:

    •  الدستور

    •  النظام الداخلي لكل من جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي

    •  الالئحة المالية والنظام المالي

كما يشمل الئحة مجموعات ولجان الخب ا رء االستشاريين ومجموعات    
الد ا رسة والمجموعات العلمية ونصوص االتفاقات المبرمة مع األمم المتحدة

ووكاالت أخ رى واالتفاقية بشأن االمتيا ا زت والحصانات التي تتمتع بھا 
الوكاالت

المتخصصة والنظام األساسي للوكالة الدولية لبحوث السرطان٬ والمبادئ التي
تحكم العالقات مع المنظمات غير الحكومية. ويورد أيضا قائمة بأسماء الدول

األعضاء والدول األعضاء المنتسبة بمنظمة الصحة العالمية.

وهذه الطبعة الثامنة واألربعون المحدثة حتى ۳۱ تشرين األول/ّ
أكتوبر ٢۰۱٤ متاحة في شكل مطب وع بجميع لغات منظمة الصحة العالمية

الرسمية الست كما يمكن االطالع عليھا في شكلھا اإللكتروني على موقع
.(http://www.who.int) : المنظمة على شبكة اإلنترنت على العنوان التالي
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