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 المؤسسات والجوائز
  
  

  :إدارة ومنح جائزة مؤسسة دارلنغ
  بحل المؤسسةاقتراح 

  
  

  تقرير من المديرة العامة
  
  

  معلومات عامة
 
 عموماً مـن قبـل      ُأنشئت و ، المؤسسات تقدمهادراسية  مالية و  جائزة ومنحة    ١٤تتولى المنظمة إدارة      -١

 من هذه   ويتولى المدير العام إدارة ثمانٍ    . شخصيات بارزة أو تخليداً لذكرى شخصيات بارزة في مجال الصحة         
 الدراسية الست األخرى فتتولى المكاتب اإلقليمية     المالية و ح  الدراسية، أما الجوائز والمن   المالية و الجوائز والمنح   

  .إدارتها
  
 كمؤسسة تحكمها قوانين    ١٩٢٩ عصبة األمم، في عام      ة عن ثوت مؤسسة دارلنغ، وهي مور    ئوقد ُأنش   -٢

. دارلنغ، الذي كان من أخصائيي مكافحة المالريـا البـارزين         . ت.  وذلك تخليداً لذكرى الدكتور س     ،سويسرا
ت وظائف الصحة العمومية التي كانت تقوم بها منظمة         ول ت ١٩٤٨في عام   شاء منظمة الصحة العالمية     وعند إن 

  .كذلك إدارة مؤسسة دارلنغتولت عصبة األمم ولالصحة التابعة 
  
لجنة الجـوائز المعنيـة   ) ١٠(١٠٠م ت أوصى المجلس التنفيذي في مقرره اإلجرائي   ١٩٩٧وفي عام     -٣

. المؤسسات بلجـان اختيـار     لجان   ية لتعديل نُظمها األساسية بحيث يستعاض عن      باتخاذ اإلجراءات الضرور  
.  التي كانت كبيرة الحجم في األغلب      لجان المؤسسات  محل   لجان االختيار األصغر حجماً   وبهذه الطريقة حلت    

 عضويتها، وبناء على ذلك ظلت اللجنة تتألف من رئـيس           مراجعةومع ذلك قررت لجنة مؤسسة دارلنغ عدم        
  . هذه يعينه الرئيس لجنة الخبراءخبراء المالريا أو أي عضو آخر فيرئيس لجنة المجلس التنفيذي ونوابه و

  
بناء على توصية لجنـة      النظام األساسي للمؤسسة فإنه    من   ٢ طبقاً للمادة    .منح جائزة مؤسسة دارلنغ     -٤

  .يذي منح جائزة مؤسسة دارلنغ المجلس التنف تقترح لجنة مؤسسة دارلنغ على، المختصةخبراء المالريا
  
وقد عقد أخر . حاجة إلى ذلكإذا دعت الالمالريا إال خبراء  المدير العام إلى عقد اجتماع لجنة وال يلجأ  -٥

. ١٩٩٩تمنح منذ عـام      ، ومن ثم فإن جائزة مؤسسة دارلنغ لم       ١٩٩٨أكتوبر  / اجتماع للجنة في تشرين األول    
  .١٩٥١  إلى عام١٩٣٦  عام منالفتراتنت أطول وعلى مر السنين تكرر حدوث ذلك وكا
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 على المؤسسة بالتوصـية     اإلشرافونظراً للوضع الراهن سارعت السلطات السويسرية التي تمارس           -٦
وثيقة  من   ٢بالنظر في حل المؤسسة وتصفيتها ألنها ال تؤدي األغراض التي ُأنشئت من أجلها بموجب المادة                

  .نشاء المؤسسة بغرض منح جائزة المؤسسة، والتي تنص على إإنشاء
  
المؤسـسة  أموال   إن العبء اإلداري المرتبط بمؤسسة دارلنغ عبء كبير نظراً ألن            .إدارة المؤسسة   -٧

  : في الحسبان العوامل التالية، وذلك مع وضع فرنك سويسري٣٤ ٠٠٠ تبلغ نحو
  

توصية مـن   ) ٢(ريا؛  توصية من لجنة خبراء معنية بالمال     ) ١(أن عملية منح الجائزة تتطلب        )١(
  . المجلس التنفيذييتخذهمقرراً إجرائياً ) ٣(لجنة مؤسسة دارلنغ التي تضم ستة أعضاء؛ 

  
وعلى خالف جميع المؤسسات األخرى التي تتولى إدارتها منظمة الصحة العالمية، باسـتثناء          )٢(

 السلطات  إلشراف ت مؤسسة دارلنغ بموجب قوانين سويسرا، وبهذا فإنها تخضع        ئمؤسسة واحدة، ُأنش  
  . وترد أدناه العواقب اإلدارية األساسية المترتبة على ذلك١.السويسرية

  
ـ  الحصول على موافقـة      ٢ المؤسسة وثيقة إنشاء يقتضي إدخال أي تعديل على        • سلطات ال

يخـضع  تعديل ما على النظام األساسي للمؤسـسة ال         وحتى إذا كان إدخال     . السويسرية
ويقتضي ذلك عملية مطولة تعوق قدرة المنظمة علـى         . لموافقتها فيجب عادة إبالغها به    

  .ترشيد إدارة المؤسسة
  

الذي يشكل مع المدير العام واحداً من       ( المؤسسة   أصول مدير   تحدد وثيقة إنشاء المؤسسة     •
رة منظمة   قد يحد ذلك أيضاً من   وهكذا  . بين كيفية استثمار األموال   تو) جهازي المؤسسة 

  .الصحة العالمية على ترشيد إدارة المؤسسة
  

ويجب أن يتم تـسجيل      .مدير المؤسسة  إنشاء المؤسسة فإن المدير العام هو        لوثيقةطبقاً    •
ويجـب تجديـد    . المدير العام لدى السلطات السويسرية المعنية باعتباره مدير المؤسسة        

وعلى المؤسـسة أن تقـدم سـنوياً        . التسجيل في كل مرة يتم فيها تعيين مدير عام جديد         
تقارير مالية إلى كانتون جنيف بعد أن يوقع عليه المـدير العـام ومراجـع حـسابات                 

من أجل التحقق   سنوياً  نه المدير العام    لوثيقة اإلنشاء، أن يعي   المؤسسة، الذي يجب، طبقاً     
ـ        وعلى صعيد الممارسة العملية   . المؤسسةمن حسابات    ى  فإنه نظـراً ألن اإلشـهاد عل

 حـسابات   يشملالحسابات من قبل مراجع الحسابات الخارجي لمنظمة الصحة العالمية          
 من الـصعب الوفـاء بمتطلبـات         فإن المنظمة ككل ال حسابات المؤسسة بوجه خاص،      

يم إقـرار ضـريبي     وباإلضافة إلى ذلك يجب تقد    . على وجه الدقة  السلطات السويسرية   
 .حتى وإن كانت المؤسسة معفاة مـن الـضرائب        )  أيضاً  المدير العام  يوقّع عليه (سنوي  

 ضريبية سنوية عن المؤسسةعلى تقديم إقرارات   منظمة الصحة العالمية     وهكذا فقد دأبت  
اإلقرار الضريبي لألشخاص االعتباريين والضرائب الفدراليـة المباشـرة          ايطلق عليه (

 ،ونها اإلدارية المنظمة وشؤ تقارير عن نشاط     وكذلك   )الكميوناتوضرائب الكانتونات و  
  .بعد التوقيع عليها من المدير العام

                                                           
 .مؤسسة جاك باريزو محكومة أيضاً بقوانين سويسرا   ١
  .http://www.who.int/governance/awards/darling/statutes/en/index.html في ةمتاح   ٢
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نص عليهـا القـانون     يمن المقترح، رهناً بالحصول على كل الموافقات واتخاذ كل اإلجراءات التي            و  -٨
 في مجال الوقايـة  أحد األنشطة التي تضطلع بها المنظمة      حل المؤسسة واستخدام األموال في دعم        ،السويسري

، على أن يتم تحديده بالتشاور مع البرنامج العالمي لمكافحة المالريا ومـع الـسلطات               امن المالريا ومكافحته  
  .السويسرية، حسب االقتضاء

  
ومن المفهوم أنه في حالة موافقة المجلس التنفيذي على ذلك ستتخذ المديرة العامة كـل اإلجـراءات                   -٩

 المؤسـسة وحسب االقتـضاء، تمثيـل      المنصوص عليها في القانون السويسري لحل المؤسسة، بما في ذلك،           
ومراقبة عملية التصفية وتعيين موظف للمساعدة في العملية والعمل على الحـصول علـى كـل الموافقـات                  

  .الضرورية من السلطات السويسرية
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  :قد يرغب المجلس التنفيذي في النظر في مسودة المقرر اإلجرائي التالي  -١٠
  

  المجلس التنفيذي،    
  

إدارة ومنح جائزة مؤسسة "يوافق المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير المديرة العامة عن           
، على حل مؤسسة دارلنغ ويطلب إلى المـديرة العامـة اتخـاذ كـل               "المؤسسة  اقتراح بحل   : دارلنغ

تخاذ كل اإلجراءات التي    اإلجراءات الضرورية لحل المؤسسة، رهناً بالحصول على كل الموافقات وا         
  .ينص عليها القانون السويسري

  
  
  

=     =     =  


