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 مــن دســتورها. ووفقــاً  ٧٠وبالتــالي عــرض االتفــاق المقتــرح علــى منظمــة الصــحة العالميــة بموجــب المــادة   -٧
للطـرفين،  يدخل هذا االتفاق حيـز النفـاذ فـي تـاريخ توقيـع الممثلـين المخـولين أصـوالً من االتفاق المقترح،  ١٠للمادة 

  . ية والقواعد واللوائح المعنية لهذين الطرفينوذلك رهنًا بالمبادئ الدستور 
  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
  جمعية الصحة مدعوة إلى النظر في اعتماد مشروع القرار التالي:  -٨
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون، 
  

  من دستور منظمة الصحة العالمية، ٧٠إذ تضع في اعتبارها المادة 
  

  تفاق المقترح بين مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية.على اال توافق
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  الملحق
  

  االتحاد األفريقي مفوضية اتفاق مقترح بين
  ومنظمة الصحة العالمية

  
  

  إن مفوضية االتحاد األفريقي (المشار إليها فيما يلي باسم "المفوضية") من جهة؛ 
  

  ) من جهة أخرى؛"لعالمية (المشار إليها فيما يلي باسم "المنظمةومنظمة الصحة ا
  

  والمشار إليهما فيما يلي بصورة منفصلة أو جماعية باسم "الطرف" و"الطرفان"
  
  

إذ يضــعان فــي اعتبارهمــا أن أحــد أهــداف االتحــاد األفريقــي (المشــار إليــه فيمــا يلــي باســم "االتحــاد")، كمــا 
، هـــو تحقيـــق أكبـــر قـــدر مـــن الوحـــدة ٢٠٠٠تمـــوز/ يوليـــو  ١١التحـــاد المـــؤرخ فـــي نـــص عليهـــا القـــانون التأسيســـي ل

والتضــامن بــين البلــدان والشــعوب األفريقيــة، وتعزيــز التعــاون فــي جميــع مجــاالت األنشــطة اإلنســانية مــن أجــل رفــع 
هـــداف مســـتويات معيشـــة الشـــعوب األفريقيـــة، والعمـــل فـــي هـــذا الصـــدد مـــع الشـــركاء الـــدوليين المعنيـــين لتحقيـــق األ

  المشتركة؛
  

وٕاذ يضــعان فــي اعتبارهمــا أن االتحــاد قــد طلــب إليــه أن يقــوم بــبعض المهــام التــي تتعلــق بالقــارة األفريقيــة 
  والتي تتفق مع ما تقوم به منظمة الصحة العالمية على النطاق العالمي؛

  
شــعوب بــأعلى وٕاذ يضــعان فــي اعتبارهمــا الهــدف الــذي تنشــد المنظمــة بلوغــه والمتمثــل فــي تمتــع جميــع ال  

مستوى مـن الصـحة يمكـن بلوغـه، وأن تحقيـق هـذا الهـدف يسـتلزم اضـطالع منظمـة الصـحة العالميـة بـدور السـلطة 
  الموجهة والمنسقة المعنية بالشؤون الصحية الدولية؛

  
وٕاذ يضعان في اعتبارهمـا الترتيبـات اإلقليميـة التـي تتخـذها المنظمـة كمـا وردت فـي الفصـل الحـادي عشـر 

  (د) منه؛٥٠ا والسيما المادة من دستوره
  

وٕاذ يشــيران إلــى التعــاون بــين منظمــة الوحــدة األفريقيــة الســابقة والمنظمــة، عمــًال باالتفــاق المبــرم بينهمــا فــي 
، والتـــي اتخـــذت مـــن أجـــل تنفيـــذ ذلـــك ١٩٨٢أيـــار/ مـــايو  ١١والترتيبـــات المؤرخـــة فـــي  ١٩٦٩أيلـــول/ ســـبتمبر  ٢٤

المية ومنظمة الوحـدة األفريقيـة السـابقة، واعترافـًا منهمـا بالحاجـة إلـى اسـتبدال التعاون عمليًا بين منظمة الصحة الع
  هذه االتفاقات على ضوء إنشاء االتحاد.

  
  يوافقان على ما يلي:  

  
  المادة األولى

  
  وضع هذا االتفاق

  
  يحكم هذا االتفاق العالقة ما بين المفوضية والمنظمة.  
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  المادة الثانية
  

  األهداف والمبادئ
  
  الهدف من هذا االتفاق هو تقوية أواصر التعاون بين المفوضية والمنظمة.  -١
  
وترسيخًا لهذا الهدف، وافـق كـل مـن المفوضـية والمنظمـة علـى التعـاون بشـأن كـل المسـائل المطروحـة فـي   -٢

وفيـات تعزيز الصحة وتحسينها، وخفض معدالت الالميدان الصحي والمرتبطة بأنشطة والتزامات كل منهما، ومنها 
والعجز الممكن توقيها، والوقاية من األمراض، والتصدي للتهديدات التي قد تحيق بالصحة، والمساهمة فـي ضـمان 
مستوًى عاٍل من الوقاية الصحية، مع وضع الصحة فـي صـميم جـدول األعمـال المعنـي بالتنميـة الدوليـة فـي مجـال 

ة، واالرتقــاء باألوضــاع المعيشــية وتلــك المتعلقــة بظــروف مكافحــة الفقــر، وحمايــة البيئــة، وتعزيــز التنميــة االجتماعيــ
  العمل.

  
مجـــددًا علـــى المهـــام المنوطـــة بكـــل منهمـــا لخدمـــة احتياجـــات دولهمـــا مفوضـــية والمنظمـــة يؤكـــد كـــل مـــن ال  -٣

  األعضاء وشركائهما باتباع كل الوسائل المناسبة ومنها:

  ها؛والنظم الصحية والمحافظة عليالمساعدة على إعداد التدخالت   )أ (

اســـتقطاب مختلـــف األطـــراف الفاعلـــة وأصـــحاب المصـــلحة مـــن أجـــل العمـــل معهـــم علـــى تعزيـــز    )ب (
الصحة وتنميتها وتحقيق المعافاة الكاملة عبر تشكيل جمعيات وروابط تعاونية تهدف إلى تحسين الصـحة 

  والعمل على توفير التدخالت ذات العالقة بالصحة؛ 

  ارف والمهارات؛احتواء أزمات وفاشيات األمراض؛ ونقل المع  )ج (

االستفادة من خبرات وموارد المنظمات المشاركة معهـا ودولهـا األعضـاء ُبغيـة إضـافة المزيـد مـن   )د (
القَيم على ما تبذالنه مـن جهـود مـن أجـل بلـوغ أعلـى درجـات التنسـيق فـي رسـم وتنفيـذ السياسـات الصـحية 

  والسياسات المتعلقة بالصحة؛ 

  جهود في سياق تحقيق هذه المرامي المشتركة.إقامة عالقات منسقة وتجنب ازدواجية ال  )ه (
  
يكــون التعــاون بــين الطــرفين مبنيــًا علــى احتــرام كــل منهمــا للفــوارق فــي الترتيبــات الدســتورية والتنفيذيــة التــي   -٤

تحكم عمل كل منهما، واحترام الكفاءات الرئيسية لكل منهما والمزايـا التـي يخـتص كـل منهمـا بهـا دون اآلخـر حتـى 
  ن بينهما في المجال الصحي متكامًال، بما يعزز كال الطرفين.يكون التعاو 

  
  

  المادة الثالثة
  

  مجاالت التعاون
  
ليشمل كل ما يخـص الصـحة والمجـاالت المتعلقـة بهـا والتـي مفوضية والمنظمة يتسع مجال التعاون بين ال  -١

  لي:تدخل في نطاق اختصاص الطرفين، ومنها المتعلق حسب الضرورة واالقتضاء بما ي
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توليد المعلومات والمعطيات ذات المصداقية، وجمعها، ومعالجتها ونشرها، من أجـل اسـتخدامها،   (أ)
بكفــاءة، فــي المجــال الصــحي مــن قبــل اإلدارات الوطنيــة، والمهنيــين وســائر األطــراف المعنيــة، مــع احتــرام 

  متطلبات حماية المعطيات؛
  

مـراض، وتحليـل واسـتهداف اإلجـراءات العمليـة إعداد منهجيات وأدوات لرصد الصـحة وترصـد األ  (ب)
الخاصة ببعض المشكالت الخاصة بالصحة وما يتعلق بها، وتقييم التـدخالت الصـحية وتحديـد أولوياتهـا، 

  والمساعدة على تطوير الُنظم الصحية وتقويتها؛
  

تعزيز البحوث المتعلقة بالصحة والتنمية التكنولوجية، والوقوف على نتائجها وٕاسداء النصح حول   (ج)
  سبل تطبيقها في المجاالت الصحية والمجاالت المتعلقة بالصحة؛

  
ـــة   (د) حشـــد المـــوارد المالئمـــة للتـــدخالت الصـــحية، وٕادارتهـــا وتنســـيقها بالتعـــاون مـــع األطـــراف الفاعل

ا المجـال، والتعـاون فـي الحـاالت الطارئـة التـي تـنجم علـى سـبيل المثـال مـن النزاعـات المعترف بها في هـذ
  األهلية والحروب والكوارث الطبيعية؛

  
  انتداب العاملين من أجل تبادل الخبرات.  (ه)
  

أو  إذا اقتضــى التعــاون بــين المنظمتــين أيــة نفقــات، تعقــد مشــاورات تحــدد إمكانيــة تــوفير هــذه النفقــات و/  -٢
  سدادها. طريقة

  
  

  المادة الرابعة
  

  األولويات
  

التي قد يكون لها األسبقية في مجاالت التركيز، ورهنًا بنتائج مفوضية والمنظمة بدون المساس بأولويات ال  
  المراجعات الدورية المشتركة، تشمل أولويات التعاون ما يلي:

  
  تقوية النظم الصحية وقدرات الموارد البشرية؛  -١
  
االســتفادة مــن أنشــطة الوقايــة، والعــالج، والرعايــة، المتعلقــة بــاألمراض، الســارية منهــا وغيــر تعزيــز فــرص   -٢

  السارية، ويدخل في هذا اإلطار الوصول إلى المجموعات السكانية الفقيرة والضعيفة جغرافيًا وماليًا؛
  
ســتمرار، يشــمل وضــع سياســات متينــة ونظــم ذات كفــاءة تعمــل علــى تحقيــق التنميــة الصــحية المضــمونة اال  -٣

عملهــا تخفيــف وطــأة الفقــر، والتأهــب الفعــال للكــوارث الصــحية والتهديــدات ذات األولويــة والتصــدي لهــا، وتضــافر 
  الجهود لمساعدة البلدان النامية والبلدان األقل نموًا؛

  
إعــداد المنهجيــات والمعــايير الخاصــة بالتحليــل واإلبــالغ، وٕاســداء النصــح علــى وجــه الخصــوص للتصــدي   -٤
لمالريا، واأليدز والعدوى بفيروسه، والسل، واألمراض المستجدة وما تمثله مقاومـة األمـراض لمضـادات المكروبـات ل

  من تهديد، مع احترام حقوق من يتعرضون لمثل هذه اإلصابات اإلنسانية؛
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ارئ تعزيز ترصد األمراض السارية وشـبكات الرصـد الصـحي ووضـع االسـتراتيجيات المعنيـة بالتأهـب للطـو   -٥
  واالستجابة للجوائح؛

  
وضع المؤشرات الصحية وجمع ونشر المعطيات الخاصـة بالوضـع الصـحي والسياسـات والـنظم الصـحية،   -٦

  وتعزيز األساليب المسندة بالبّينات.
  
  

  المادة الخامسة
  

  االمتيازات والحصانات والتسهيالت
  

تنازل أو تعديل لالمتيازات، والحصانات، ليس هناك في هذا االتفاق ما يمكن تفسيره أو تأويله على أنه 
  والتسهيالت التي تتمتع بها المفوضية والمنظمة بموجب االتفاقات والقوانين الوطنية المنطبقة على المنظمتين.

  
  

  المادة السادسة
  

  تبادل المعلومات
  
تركة، شــريطة المعلومــات بشــأن األنشــطة التــي تركــز علــى االهتمامــات المشــالمفوضــية والمنظمــة تتبــادل   -١

  مراعاة أية إجراءات قد يتعين اتخاذها للحفاظ على متطلبات السرية أو االمتيازات.
  
يستكمل هذا التبادل، حسب الضرورة، باالتصال الدوري بين أعضـاء المفوضـية وأمانـة المنظمـة مـن أجـل   -٢

  التشاور بشأن المعلومات أو األنشطة ذات المصالح المشتركة.
  
  

  المادة السابعة
  

  اإلجراءات
  

على اتخاذ الترتيبات التالية التي تعود بالنفع على كليهما وتنفيذها وفقـًا المفوضية والمنظمة يوافق كل من   
  إلجراءاتهما:

  
يمكن أن يدعى ممثلـو المنظمـة لحضـور دورات الجمعيـة العموميـة والمجلـس التنفيـذي لالتحـاد، ومؤتمراتـه   -١

سائل التي تقـع فـي دائـرة اهتمامـات المنظمـة وللمشـاركة، بـدون التمتـع بـالحق فـي أو اجتماعاته التي تناقش فيها الم
  التصويت، في مداوالت تلك الهيئات بشأن البنود الواردة في جداول أعمالها والتي تهتم بها المنظمة.

  
يمكـــن أن يــــدعى ممثلـــو االتحــــاد لحضــــور جمعيـــة الصــــحة العالميــــة ودورات لجانهـــا، والمجلــــس التنفيــــذي   -٢
اللجان اإلقليمية المعنية، ومؤتمرات المنظمة أو اجتماعاتها التي تناقش فيها المسائل التي تقع في دائرة اهتمامات و 

االتحــاد وللمشــاركة، بــدون التمتــع بــالحق فــي التصــويت، فــي مــداوالت تلــك الهيئــات بشــأن البنــود الــواردة فــي جــداول 
  أعمالها والتي يهتم االتحاد بها.
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  بالعالقة بين أمانة المنظمة من جهة، والمفوضية من جهة أخرى:في ما يتعلق   -٣
  

يتشـــاور رئـــيس المفوضـــية مـــع المـــدير العـــام للمنظمـــة، كلمـــا اقتضـــى األمـــر، حـــول المســـائل ذات   (أ)
االهتمـــام المشـــترك. وتســـتهدف هـــذه المشـــاورات تنســـيق وتطبيـــق الصـــكوك ذات العالقـــة، وســـائر الوثـــائق 

  لك على أوسع نطاق ممكن؛المعتمدة من قبل الطرفين وذ
  

تتخــذ اإلجــراءات المناســبة مــن قبــل الطــرفين لضــمان العالقــة الوثيقــة والتعــاون بــين مســؤوليهما.   (ب)
ولهذا الغرض، يجوز لكل منهما تعيـين مسـؤول ينـوب عنـه لمتابعـة مـا يحـرز مـن تقـدم فـي مجـال التعـاون 

  .البينهما، والعمل بمثابة همزة وصل وأداة تنسيق في هذا المج
  

  تكون الترتيبات التكميلية والعملية كما يلي:  -٤
  

تعقــد االجتماعــات، كقاعــدة عامــة، مــرة كــل عــام، بــين مســؤولي المفوضــية والمنظمــة ممــن تتــوافر   (أ)
ــــيهم الشــــروط. ويــــتم خاللهــــا اســــتعراض التقــــدم المحــــرز فــــي مجــــاالت التعــــاون ذات األولويــــة، وتبــــادل  ف

نيــة المســتقبلية مــع تحديــد االجتماعــات والتظــاهرات التــي تســتدعي بــذل المعلومــات ودراســة المشــاريع التعاو 
  جهود تعاونية وتتطلب التنسيق؛

  
يجــوز عقــد اجتماعــات دوريــة ومخصصــة بــين مســؤولي الطــرفين مــع إشــعار، مســؤولي االتصــال   (ب)

ل العمليـة المعنيين على المستويات ذات الصلة ومشاركتهم قدر اإلمكان، وتتناول تلك االجتماعات المسائ
في مجال التنسـيق، وعلـى وجـه الخصـوص تنفيـذ المشـاريع والمشـاركة فـي اللجـان والمجموعـات واألطـراف 

  العاملة وٕاعداد الوثائق.
  

  التعاون المالي:  -٥
  
يخضــع أي تنســيق مــالي بــين المفوضــية والمنظمــة إلــى القواعــد واإلجــراءات الخاصــة بكــل منهمــا. وتقــوم   

اض مــا يحــرز مــن تقــدم فــي إطــار المشــاريع الخاصــة بالتعــاون المــالي، وذلــك حســب باســتعر  المفوضــية والمنظمــة
الضــرورة. أمــا بالنســـبة للمخصصــات الماليــة التـــي تصــل إلــى المفوضـــية أو المنظمــة مــن المـــانحين بهــدف تمويـــل 

لمتلقـــي لتلـــك أنشـــطة التعـــاون بينهمـــا، فتـــدار وفقـــًا للـــوائح الماليـــة والقواعـــد والممارســـات اإلداريـــة الخاصـــة بـــالطرف ا
  المخصصات.

  
  المادة الثامنة

  
  القانون وتسوية النزاعات

  
يســـوَّى أي نـــزاع، أو خـــالف، أو ادعـــاء قـــد ينشـــأ بشـــأن تفســـير أو تطبيـــق هـــذا االتفـــاق بطريقـــة وديـــة عبـــر 

علـى طلـب أي مـن  المفاوضات بين الطرفين. وفي حال فشل جهود المفاوضات الودية، ُيحال مثل هذا النزاع بنـاءً 
  .لجنة األمم المتحدة للقانــون التجاري الدولـيطرفين إلى التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم السارية لال
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  المادة التاسعة
  

  التعديل أو المراجعة والفسخ
  
لــيس هنــاك فــي هــذا االتفــاق مــا يمكــن أن يعــدَّل أو يــنقح دون موافقــة الطــرفين ورهنــًا بإرســال أحــد الطــرفين   -١

) أشـهر مـن موافقـة ٣التعديل المقترح إلى الطرف اآلخر. ويسري مفعول التعديل المذكور بعد ثالثة (إشعارًا خطيًا ب
  الطرف اآلخر عليه خطيًا.

  
ــًا قبــل عــام واحــد (  -٢ ) مــن إنهــاء ١يجــوز ألي مــن الطــرفين فســخ هــذا االتفــاق بإشــعار الطــرف اآلخــر كتابي

إصــدار أحكــام تقضــي باالنتهــاء مــن األنشــطة القائمــة أو بــه. وفــي حــال فســخ االتفــاق، يوافــق الطرفــان علــى  العمــل
  الجاري تنفيذها خدمة لمصالح شعوب الدول األعضاء فيهما. 

  
  

  المادة العاشرة
  
  وبدء التنفيذ االستعاضة

  
فــي تــاريخ توقيــع الممثلــين المخــولين أصــوًال للطــرفين، وذلــك رهنــًا بالمبــادئ  يــدخل هــذا االتفــاق حيــز النفــاذ  -١

  والقواعد واللوائح المعنية لهذين الطرفين.الدستورية 
  
االتفاق المبرم بين منظمـة الصـحة العالميـة ومنظمـة يحل هذا االتفاق، في تاريخ دخوله حيز النفاذ، محل   -٢

للتعــاون بــين الطــرفين والترتيبــات مــن أجــل التنفيــذ العملــي  ١٩٦٩أيلــول/ ســبتمبر  ٢٤الوحــدة األفريقيــة المــؤرخ فــي 
  ، وينسخهما.١٩٨٢أيار/ مايو  ١١في  المبرمة

  
  

ســـماهما أدنـــاه بـــالتوقيع علـــى هـــذا االتفـــاق فـــي إوٕاشـــهادًا علـــى مـــا تقـــدم قـــام الممـــثالن المخـــوالن أصـــوًال اللـــذان يـــرد 
  التاريخين المبينين تحت توقيع كل منهما.

  
سـتوي كـل هـذه النصـوص ، وتوالبرتغاليـةوالفرنسـية اإلنكليزيـة العربيـة و وقد وضـع هـذا االتفـاق بثمـاني نسـخ باللغـات 

  األربعة في الحجية.
  
  
  

  عن منظمة الصحة العالمية  عن مفوضية االتحاد األفريقي  
  
  
  

=     =     =  


