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 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة
 الدورة السابعة عشرة بعد املائة

 2022أكتوبر/تشرين األول  26-24روما، 

 اقرتاح تعديل الدستور –اهليئة األوروبية ملكافحة احلمى القالعية 

 

 مقدمة –ًل أو  
ا للفقرة ما يلي "اللجنة"( وفق   درج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للجنة الشؤون الدستورية والقانونية )يفأ  لقد  -1
يف بنود حمددة أ حيلت إليها، واليت قد تنشأ عن  من الالئحة العامة للمنظمة، حيث تقوم اللجنة ابلنظر 34من املادة )ب(  7
 .من الدستور، وإقرارها، وتنفيذها، وتفسريها" 14املعاهدات واالتفاقيات متعددة األطراف اليت تعقد طبقا للمادة  صياغة"
مااا يلي  وتتناااول هااذو الو يقااة التعااديالت املقدحااة على دسااااااااااااااتور اىياااة األوروبيااة ملكااافحااة ا مى القالعيااة )يف -2

 "اىياة"(، واليت ترد يف ملحق هذو الو يقة.

 معلومات أساسية –اثنًيا
بدأ نفاذو من دستور املنظمة. و  14، وفق ا للمادة 19531يف دورته السابعة عام دستور اىياة مؤمتر املنظمة  اعتمد -3
بشكل سريع يف مخسينات زاد عدد األعضاء وقد  مع حصوله على قبول ستة بلدان أوروبية. 1954يونيو/حزيران  12يف 

 عندما انضااامت إهل اىياة، على وجه اصصاااوا، بلدان أورواب الشااارقية. 1990ا بعد عام د  ، وجمد  القرن املاضاااي وساااتينات
عضو ا. 39حالي ا ابت عدد أعضاء املعاهدة و 

2 
 

                                                      
 .33/53القرار  1
أملانيا، و جورجيا، و فرنسا، و فنلندا، و إستونيا، و منرك، االدو اجلمهورية التشيكية، و قربا، و كرواتيا، و بلغاراي، و البوسنة واىرسك، و بلجيكا، و النمسا، و ألبانيا،  2
رومانيا، و الربتغال، و بولندا، و النرويج، و اجلبل األسود، و ، ةمالطو لكسمربغ، و ليتوانيا، و التفيا، و إيطاليا، و إسرائيل، و آيرلندا، و آيسلندا، و هنغاراي، و اليوانن، و 
 اململكة املتحدة.و تركيا، و هولندا، و مجهورية مقدونيا الشمالية، و سويسرا، و السويد، و إسبانيا، و سلوفينيا، و مجهورية سلوفاكيا، و صربيا، و 
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 2015.3للمرة األوهل يف عدد من املناسبات، كان آخرها يف عام  اعتمادومنذ مت تعديل دستور اىياة و  -4
ألي دولة عضااااااااو يف اىياة اقداه تعديل هذا  جيوز"اىياة من دسااااااااتور ، ة الرابعة عشاااااااارةاملادمن  2لفقرة ابعمال  و  -5

املدير العام فور ا مجيع الدول يبل غ . و للمنظمة الدساااااااااااااتور، على أن ترسااااااااااااال املقدحات إهل كل من رئي  اىياة واملدير العام
من 1الفقرة ويتطل ب أي تعديل مقده موافقة أغلبية  لثي أعضاااااااااااااء اىياة ) ".التعديالت املقدحةكل األعضاااااااااااااء يف اىياة ب
 (.املادة الرابعة عشرة

 التعديالت املقرتحة على دستور اهليئة -اثلثًا
 ملقدحةا تلتعدياللاألساس املنطقي  -ألف

 ، خطة اسااداتيجية2019 نيسااان/أبريل 18و 17يومي قدت اليت ع   نيواألربعلعامة الثالثة هتا ادور يف  ،ىياةات أقر   -6
كي ل اليت تضطلع هبا اىياةنطاق أنشطة التأهب وا د من املخاطر  عتوس   2023-2019للفدة " Hold-FASTجديدة "

ا مباشاااار ا شااااك  اليت تو ملري ا مى القالعية للحدود املشاااااهبة تشاااامل األمراي ا يوانية األخرع العابرة  هل ابلنساااابة إل هتديد 
وذلك  5تحديث الدسااااااااتور"ل نتيجةىياة اليت تعود على االفوائد ابسااااااااتعراي "اللجنة التنفيذية  توأوصاااااااا 4،اىياةأعضاااااااااء 
 6.الربانمج عك  هذا التغيري يف أنشطةمنها  ،ألغراي

مت مقدحات لتعديل دسااااااااتور وقد   20207وبدأت اللجنة التنفيذية عملية اسااااااااتعراي يف أكتوبر/تشاااااااارين األول  -7
وبعد  2021.8أبريل/نيسااااااااااااااان  23-21اليت ع قدت يف  للهياةلنظر فيها يف الدورة العامة الرابعة واألربعني اىياة من أجل ا

املدير  إهلتعديالت ابلمقدحات يرلندا آمت حكومة ، قد  2021 كانون األول/عدة جوالت من املشاااااااااورات، يف ديساااااااامرب
 .اىياةمن دستور عشرة  الرابعةللمادة  افق  على مجيع أعضاء اىياة، و قام بتعميمها الذي  9لمنظمة،لالعام 

 37خاصااااااة للموافقة على التعديالت املقدحة. وحضاااااار الدورة  دورة، عقدت اىياة 2022 نيسااااااان/أبريل 27ويف  -8
 10.املقدمة املقدحاتإقرار ذلك، مت نتيجة لالتعديالت املقدحة. و اعتماد وصوتوا لصاحل من األعضاء  39من أصل عضو ا 

 
                                                      

(، 1997(، والثانية والثال ني )1989(، والثامنة والعشرين )1977(، والثانية والعشرين )1973(، والعشرين )1962وافقت عليها اىياة يف دوراهتا التاسعة ) 3
(، والثانية 5/61، القرار 1973(، وا ادية والساااااااااتني )3/39، القرار 1962قر ها اجملل  الحق ا يف دوراته التاساااااااااعة والثال ني )أ(، و 2015وا ادية واألربعني )

(، والثالثة 2/153، القرار 2015( والثالثة عشاااارة بعد املائة )1997) 113(، 2/96، القرار 1989(، والسااااادسااااة والتسااااعني )5/72، القرار 1977والساااابعني )
 (، على التوايل.2/153، القرار 2015واصمسني بعد املائة )

مه لطلب اساااتجابة   2019-2023للفدة  "FAST-Holdأ عدت االساااداتيجية " 4 املؤمتر اإلقليمي  خالل ريت معاجلة القضاااااي اليت أ  من أجل األعضااااء  قد 
يف  اىياةن خربة ا اجة إهل االستفادة م بشأن( 2018 أيلول/سبتمرب 21-17)تبليسي، جورجيا، العاملية لصحة ا يوان لمنظمة لالثامن والعشرين ألورواب 

 .أوروابإقليم األخرع العابرة للحدود يف  يةألمراي ا يوانالتأهب لدعم 
 .15، التوصية 6تقرير الدورة العامة الثالثة واألربعني للهياة، الصفحة  5
م إهل الدورة العامة الرابعة هذا التعديل يف االقداه املقد   ال يردالبلدان املتامخة ألورواب. ومع ذلك، لتشمل  اىياةيف توسيع عضوية أيض ا النظر لقد جرع  6

 واألربعني للهياة.
 .2020 تشرين األول/أكتوبر 21 (،1.99 الدورة)التابعة للهياة تقرير االجتماع االستثنائي للجنة التنفيذية  7
 .49-47، الصفحات 2021 نيسان/أبريل 23-21، للهياةتقرير الدورة العامة الرابعة واألربعني  8
 تقدمي التعديالت املقدحة. يف وقتاىياة رئي  منصب ا يرلندا أيض  آممثل حكومة شغل  9

 .2022 نيسان/أبريل 27، للهياةاصاصة  الدورةتقرير  10
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 ما يلي:حتقيق الو يقة، إهل هذو  ملحقوهتدف التعديالت املقدحة على دستور اىياة، الواردة يف  -9

ملري ا مى القالعية، اليت املشاهبة األخرع العابرة للحدود ا يوانية لتشمل األمراي  اىياةمتديد والية  (أ)
 زاالنتال األعضاء، مع اإلشارة إهل أن الوقاية من مري ا مى القالعية ومكافحتها  ألقاليمل هتديد ا تشك  

 ؛اىياةمن دستور  الرابعة املادةواملنقحة  الديباجةيف ذلك  ويتجلى. ىياةالذي تنشدو ااىدف األساسي 
العابرة األخرع ا يوانية لتشمل األمراي  املادة الثانيةيف الواردة توسيع نطاق االلتزامات ا الية لألعضاء و  (ب)

ا املشاهبة للحدود   األعضاء؛ألقاليم ملري ا مى القالعية اليت تشكل هتديد 

ري ملاملشاهبة العابرة للحدود  ا يوانية لتقدمي قائمة ابألمراي املادة الرابعةإضافة فقرة جديدة يف هناية و  (ج)
 هي منحتديد أمراي أخرع على أساس معايري حمددة  للهياة إهل أنه ميكن واإلشارة، ا مى القالعية

 ةولويوترتيبها حبسب األاألمراي ابنتظام قيام اىياة ابستعراي إهل ضمان  ذلك. ويهدف يعتمدهاو ضعها ي
 ها؛ءأعضااليت هتدد  الية مخاطر اوفق ا لل

 WOAH"11"لتصبح " OIEإهل املنظمة العاملية لصحة ا يوان من "يف اللغة اإلنكليزية حتديث اإلشارات و  (د)
 املنظمة العاملية لصحة ا يوان/األغذية والزراعة منظمةبني  املشدكة وإهل املختربات املرجعية ،املادة األوىليف 
 ؛املادة الثانيةيف 

للتأكد من أن املختربات الوطنية للحمى القالعية تستمر يف  املادة الثانيةفقرة جديدة مبوجب وإدراج  (ه)
 12 ها ابنتظام؛حتد  و  اليت وضعتها اىياةدارة املخاطر البيولوجية الدنيا إلايري لمعلالعمل وفق ا 

 ؛املادة الثانية"السياسات" يف  حلمبصطاالستعاضة عن مصطلح "األساليب" و  (و)
إهل أي عضو منتسب يف منظمة األغذية  يشري التاسعةاملادة توضيح أن مصطلح "أي عضو منتسب" يف و  (ز)

 والزراعة؛

املادة و املادة السادسةثاين للرئي " يف والول األ نينائباللرئي " بعبارة "ل اإلشارة إهل "انئبنياستبدال و  (ه)
 13؛ةالداخليالئحة العلى  والتعديالت اىياةدستور نص ضمان االتساق مع بقية من أجل ، العاشرة

 .اىياةنص دستور  قسامأ جممليف  أو تصحيحات حتريرية طفيفة أخرعإجراء تغيريات و  (ط)
  

                                                      
املقدحة  التعديالتياة اى بعد أن أقرت ،2022مايو/أاير  28يف " WOAH" إهل "OIEمن "اإلنكليزية للغة ابأعلنت املنظمة تغيري امسها املختصااااااااااااااار  11

 امللحق. يف نص "OIEاالختصار السابق "إهل مجيع اإلشارات تبديل مت  ،وفق ا لذلكو . هاعلى دستور 
مع مري ا مى القالعية يف دورهتا العامة السااادسااة تتعامل ملختربات اليت اب املتعلقة( MBMSاىياة املعايري الدنيا إلدارة املخاطر البيولوجية ) اعتمدت 12

 بتنفيذ هذو املعايري.ابلفعل مجيع أعضاء اىياة ويلتزم . 2019و 2013و 2009و 1993دلتها الحق ا يف األعوام ، وع1985والعشرين يف عام 
 للهياة. ةالداخليالئحة جيري يف الوقت ذاته أيض ا تنقيح ال 13
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 اعتبارات بشأن التعديالت املقدحة -ابء
 مع إطار املنظمة املواءمة -1

، 2031-2022مع اإلطار االساااااااااااااداتيجي للمنظمة للفدة  تتماشاااااااااااااىأك دت أمانة اىياة أن التعديالت املقدحة  -10
املتعلق بصااااااحة  ةالرباجميولوية األوسااااااتساااااااهم يف تنفيذ جمال  ،2025-2022وكذلك خطة املنظمة املتوسااااااطة األجل للفدة 

تعزيز نظم الصاااااحة الواحدة الوطنية والدولية وحتساااااني أدائها من أجل صاااااحة اإلنساااااان وا يوان " هدف إهلواحدة، الذي ي
والنبات وساااااااااالمة البياة من خالل حتساااااااااني الوقاية من اافات واألمراي واإلنذار املبكر وإدارة املخاطر الصاااااااااحية الوطنية 

 14."مضادات امليكروابت والعاملية، مبا يف ذلك مقاومة

 اإلقليمية األخرعألجهزة مع املبادرات وا ةالتداخل والتآزر احملتملأوجه  -2

"أمهية التعاون والتنسيق والتآزر بني املنظمات والربامج  على نيالعامة الرابعة واألربعهتا دور اىياة الضوء يف طت سل   -11
 ة أو اساااااتاصااااااىاالعابرة للحدود ذات األولوياألخرع األمراي ا يوانية و القالعية اإلقليمية من أجل مكافحة مري ا مى 

العابرة  ا يوانية األخرع لتشاااااااااااامل األمراياىياة أعضاااااااااااااء أن متديد والية عدة  واعترب 15."العامليبنجاه على املسااااااااااااتوع 
من  ("(FAST) للحمى القالعيةاألمراي املشاااااااااااهبة اليت ت عرف جمتمعة بعبارة ")للحدود املشاااااااااااهبة ملري ا مى القالعية 

يساعد على حتقيق املزيد  ، وأنأوروابإقليم يف املشاهبة للحمى القالعية  األمرايتفشي أفضل إلدارة  أتهب اشأنه أن يضمن 
 وخربة، املخاطراالعتبار منصة التدريب، وأدوات النمذجة ورصد بعني التآزر على املستوع اإلقليمي، مع األخذ أوجه من 
ري ا مى شااااااهبة ملاملعابرة للحدود ا يوانية المراي من األرمسي ا خالون اىياة أعضااااااء عض ن بأبال ي عدف  هكما أناىياة.  

ها على ءواليتها من شاااأنه أن يسااااعد أعضاااا أن متديدياة اى وترعالقالعية )على سااابيل املثال، طاعون اجملدات الصاااغرية(. 
 منها وتقليل خماطر دخوىا من البلدان اجملاورة. مهخبلو  استاصال هذو األمراي واالعداف

 وقد 16.ية لصااااااااااااحة ا يواننظمة العاملاملنظمة واالحتاد األورويب و املاىياة التنساااااااااااايق الو يق مع  حوكمةوتضاااااااااااامن  -12
ثر أي املنظمااات الثالمج مجيعهااا اجتماااعاات اىياااة واللجنااة التنفيااذياة حيااث مت تقاادمي التعااديالت املقدحاة و  ت   حضاااااااااااااارت
، اصاصااااااااااة ايف دورهتحد دت اىياة عالوة على ذلك، و بشااااااااااأن أي تداخل أو ازدواج حمتمل مع أنشااااااااااطتها. تذكر خماوف 
العابرة للحدود ا يوانية األخرع ، املعايري اليت ميكن على أساااااااااسااااااااها حتديد األمراي 2022 نيسااااااااان/أبريل 27يف  املعقودة

"]عدم يشااااااااري أحد هذو املعايري إهل و  اجلديدة املقدحة من املادة الرابعة. 11املشاااااااااهبة ملري ا مى القالعية مبوجب الفقرة 
من أجل أو االحتاد األورويب العاملية لصاااااااحة ا يوان نظمة املوجود[ تضاااااااارب كبري مع مبادرات منظمة األغذية والزراعة أو 

 أو املعرضة للخطر". املتضررةوالتأهب واملكافحة اليت تنفذها الدول األعضاء  قايةالو تنسيق تدابري 
ا لرسيااة واسااااااااااااااداتيجيااة  -13  للحاادود اإلطااار العاااملي للمكااافحااة التاادرجييااة لألمراي ا يوانيااة العااابرةوتعماال اىياااة وفقاا 

(GF-TADs)،  مبادرة مشدكة بني  ويشك ل هذا اإلطار .إلطارعنية ابامل ألوروابوهي عضو يف اللجنة التوجيهية اإلقليمية
ر منصااة للبحث عن أوجه التآزر وبنب االزدواجية والتداخالت والثغرات عند وف  يو ا يوان لصااحة نظمة العاملية املنظمة و امل

، سااااااااتكفل اإلطارمن خالل و على املسااااااااتويني اإلقليمي والعاملي. العابرة للحدود ا يوانية األمراي  ملكافحةبرامج  وضااااااااع
                                                      

 .7، الصفحة 1، امللحق  3/168CLالو يقة  14
 . 6، الصفحة للهياة تقرير الدورة العامة الرابعة واألربعنيمن  11الفقرة  15
 حق التصويت.مثليها ون أن يكون ملبد، دورات اىياة وجلاهنا لمنظمات الثالمج حق التمثيل يف مجيعيكون لمن الدستور،  1ملادة من ا 2لفقرة لوفق ا  16
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على املسااااااااتويني اإلقليمي  العابرة للحدود ا يوانية األمراياملواءمة والتنساااااااايق مع املبادرات األخرع املتعلقة مبكافحة  اىياة
(، واألمانة املشااااادكة بني منظمة PPR-GEPوالعاملي، مبا يف ذلك الربانمج العاملي الساااااتاصاااااال طاعون اجملدات الصاااااغرية )

لطاعون البقري، وجمموعة اصرباء الدائمة املعنية مبري اجللد اب واملعنيةا يوان نظمة العاملية لصااااااااااااااحة املو األغذية والزراعة 
 (.SGE LSDيف جنوب شرق أورواب ) الكتيل

 التعديالت و"االلتزامات اإلضافية"نفاذ  بدء -جيم

 .املنظمة فقط مبوافقة جمل  سارية املفعول، تصبح التعديالت اىياة من دستور ة الرابعة عشرةمبوجب املاد -14
ا من اعتبار  ساااارية اىياة يف ألعضااااء لدول اابلنسااابة إهل ا إضاااافيةالتزامات نطوي على التعديالت اليت ال تتصااابح و  -15

لدول إهل ا ابلنسبة إضافية التزاماتينطوي على تعديل صبح أي ي(. و الرابعة عشرة املادةمن  5الفقرة ) اجملل  موافقةاتريخ 
 لثي أعضااااااااء موافقة عضااااااااء اىياة الذين قبلوا التعديل، اعتبارا من اتريخ أل الزمم ،بعد موافقة اجملل " ،اىياةيف ألعضااااااااء ا

لقي اتريخ تيساااااري التعديل اعتبارا من  ،اىياةيف عضااااااء الدول األمن بعد ذلك عضاااااو تبقى كل إهل  ابلنسااااابة ، و عليه اىياة
 .(الرابعة عشرة املادةمن  6الفقرة ) من ِقبل ذلك العضو" تلتعديالابقبول اللصك للمنظمة املدير العام 

لتحديد ما التالية ، املعايري 1977والثال ني املنعقدة يف أكتوبر/ تشااارين األو ل  ا اديةلجنة، يف دورهتا الووضاااعت  -16
تنطوي على  نظمةاملإذا كانت التعديالت على االتفاقات اليت تنشئ أجهزة دستورية مبوجب املادة الرابعة عشرة من دستور 

 التزامات جديدة أو إضافية.

"إذا كان من نتيجة التعديالت أن ظل العبء الشامل الذي تتحمله األطراف املتعاقدة يف تنفيذ االلتزامات ا الية 
أما إذا اختلف العبء بطريقة بعل  تنطوي على التزامات جديدة.كما هو يف جوهرو، فإن التعديالت حيناذ ال 

يت يتم أداسها ختتلف يف جوهرها عن تلك االلتزامات ا الية فإنه ميكن القول إبن التعديالت اليت أحد ت املهام ال
ال ميكن اعتبار أي متديد لاللتزامات ا الية على أنه يف حد ذاته مبثابة و  تنطوي على التزامات جديدة.هذا التغيري 

وذلك، على سبيل املثال،  –د إهل مرتبة االلتزام اجلديد التزام جديد. بيد أن هناك حاالت يرقى فيها هذا التمدي
عندما يكون له آاثر مالية كبرية على األطراف املتعاقدة أو عندما يكون العبء الناشئ غري متناسب مع العبء 

 17"ا ايل الذي تتحمله األطراف املتعاقدة.
لتم  ت  ال تنشاااااااائ بشااااااااكل صااااااااريح التزامات مالية جديدة، اىياة يف حني أن التعديالت املقدحة على دسااااااااتور و  -17

ملري ا مى  مشاااااااهبةعابرة للحدود حيوانية أخرع أمراي لتشاااااامل  اىياةلجنة بشااااااأن ما إذا كان توساااااايع والية المشااااااورة 
 .اىياةاملادة الرابعة عشرة من دستور ألغراي ل التزامات إضافية القالعية سيشك  

 
  

                                                      
 .1977أكتوبر/تشرين األول  14-10والثال ني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية،  ا اديةمن تقرير الدورة  46الفقرة  17
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 اللجنةمن جانب ذها اختااإلجراءات املقرتح  –ا رابعً 
لجنة مدعوة إهل اسااااااتعراي التعديالت املقدحة كما أقرهتا اىياة يف ضااااااوء النصااااااوا األساااااااسااااااية للمنظمة، ال إن   -18

طوي على التزامات إضاااااااافية والقيام، على وجه اصصاااااااوا، إببداء آرائها بشاااااااأن ما إذا كان أي من التعديالت املقدحة ين
 .أعضاء اىياة ابلنسبة إهل

املتعلقة آراء اللجنة إلبراز لة مشاااااااااااروع القرار الوارد يف امللحق، بصااااااااااايغته املعد   إقرارإهل لجنة مدعوة كذلك ال إن  و  -19
 .واعتمادوتقدميه إهل اجملل  للنظر فيه من أجل مبسألة االلتزامات اإلضافية، 



7 CCLM 117/3 

 

 امللحق
 القرار .../..

 ملكافحة احلمى القالعيةتعديل دستور اهليئة األوروبية 
 

 اجمللس إن  
 

من  14مبوجب املادة  )دسااااااااااتور اىياة( مبوافقة املؤمتر على دسااااااااااتور هياة مكافحة مري ا مى القالعية إذ يذكر 
 ؛1954حزيران /يونيو 12الدستور يف هذا بدأ نفاذ  ه، وأن1953دستور املنظمة خالل دورته السابعة يف عام 

 
اليت وافقت عليها اىياة يف دوراهتا التاسااااعة، والعشاااارين، والثانية اىياة ابلتعديالت على دسااااتور  وإذ يذكر كذلك 

، وأقرها اجملل  بعد ذلك يف دوراته التاسااااااعة والثال ني، وا ادية واألربعني والعشاااااارين، والثامنة والعشاااااارين، والثانية والثال ني
 ، على التوايل؛، والثالثة واصمسني بعد املائةة عشرة بعد املائةوالثانية والسبعني، والسادسة والتسعني، والثالث

 
اليت  اصاصااةخالل دورهتا اىياة أبن اىياة قد وافقت على إدخال تعديالت إضااافية على دسااتور  اوإذ يذكر أيض ً  
 ؛2022أبريل/نيسان  27ابلوسائل االفداضية يف عقدت 

 
أن اللجنة قد  يلحظإذ ]بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، و السابعة عشرةيف تقرير الدورة  وقد نظر 

ا لذلك سااااااتدخل حيز أعضاااااااء اىياة، وأهنا وفق  ابلنساااااابة إهل  جديدةالتعديالت ال تنطوي على التزامات خلصاااااات إهل أن 
التزامات إضاااافية ابلنسااابة ئ أن اللجنة خلصااات إهل أن التعديالت ساااتنشاااِ يلحظ ]و [اجملل  عليهاتلقي موافقة  فور النفاذ

اعتبار ا من اتريخ  ا التعديالتالذين قبلو اىياة عضاء ألفقط ملزمة ، بعد موافقة اجملل ، ستصبح إهل أعضاء اىياة، وابلتايل
 ؛[هايلع قبول  لثي أعضاء اىياة

 
 (، على النحو التايل: 5)14ا للمادة على تعديالت دستور اىياة، وفق  يوافق  

 
 1الديباجة
 

لزراعة األوروبية اليت تتكبدها اا اجة املاساااااة لتاليف تكرار اصساااااائر الفادحة إذ تضاااااع يف اعتبارها إن ا كومات املتعاقدة، 
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ضمن إطار  ا الدستور،تكرر للحمى القالعية، تنشئ مبقتضى هذاملتفشي بسبب ال

الوطنية والدولية املتعلقة  اإلجراءاتتشجيع يف  رئيسيال هاهدفيتمثل هياة تسمى اىياة األوروبية ملكافحة ا مى القالعية، 
 تنفيذ جمموعةيف فرصاااااة إذ تنظر  ،ا كومات املتعاقدة وإنالوقاية واملكافحة ضاااااد مري ا مى القالعية يف أورواب.  تدابريب

القيااام، دون إحاادامج أ ر ساااااااااااااال  على اىاادف  ، تتفق على إمكااانيااةالفعااالااة من حيااث التكلفااةو عقولااة املجراءات من اإل

                                                      
 .يشار إهل ما يقده حذفه حبروف مشطوبة، ويرد النص اجلديد ابصط املائل حتته خط  1
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 حيوانية عابرة للحدود التشاااامل أمراضاااا  اىياة هبا تضااااطلع أنشااااطة التأهب وا د من املخاطر اليت نطاق توساااايع ب الرئيسااااي،
 .اللتهديد الذي تتعري له أراضيها وفق  ابنتظام تم حتديدها ي ،مشاهبة

 
 املادة األوىل
 

 العضوية
 
ما يلي "اىياة"( مفتوحة للدول األوروبية األعضاااااااء  تكون العضااااااوية يف اىياة األوروبية ملكافحة ا مى القالعية )يف - 1

ملنظمة وآسااااااااايا الوساااااااااطى يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، وللدول املشااااااااااركة كأعضااااااااااء يف املؤمتر اإلقليمي ألورواب 
ورواب ملنظمة األغذية والزراعة ألاإلقليمي  لصااااااااااحة ا يوانالعاملية ملنظمة ا كتباملاألغذية والزراعة لألمم املتحدة واليت خيدمها 
اليت هي أعضاااااء  املنظمة العاملية لصااااحة ا يوان املكتب الدويل لألوباة ا يوانيةلألمم املتحدة، وللدول األوروبية األعضاااااء يف 

يف  . وجيوز للهياة أن تقبلة اصامساااااااااااة عشااااااااااارةا ألحكام املادهذا الدساااااااااااتور وفق  وتقبل  هو مقبول يف كمايف األمم املتحدة،  
عضويتها، أبغلبية  لثي األعضاء، الدول األوروبية األخرع األعضاء يف األمم املتحدة، أو يف أي من وكاالهتا املتخصصة، أو 

 بصااااك رمسي تعلن فيه قبوىا لاللتزامات الناشاااااة عن هذا ا للعضااااوية مصااااحواب  يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليت تقدم طلب  
 الدستور بصيغته السارية وقت االنضمام. 

 
ما يلي "املنظمة(، وللمنظمة العاملية لصاااااااحة ا يوان، ولالحتاد  ويكون ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )يف - 2

دي، حق التمثيل يف مجيع دورات اىياة وجلاهنا، بدون أن يكون األورويب، وملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصااااااااااااااا
 ملمثليها حق التصويت. 

 
 املادة الثانية

 
واألمراض احليوانية  ما خيص السياسات القطرية والتعاون الدويل ملكافحة مرض احلمى القالعية التزامات األعضاء يف

 املشاهبة العابرة للحدود
 
تتعهد الدول األعضااااااااء مبكافحة ا مى القالعية هبدف القضااااااااء عليها من خالل وضاااااااع تدابري صاااااااحية وحجر  - 1

 التالية:السياسات  األساليبصحي مناسبة، ومن خالل أسلوب أو أكثر من 
 

 ذبح؛السياسة  (1)
 ا إهل جنب مع التطعيم؛الذبح جنب   (2)
 عن طريق التطعيم؛ ميكن تطعيم املواشي املعرضة األخرع؛ا فاظ على قطعان املاشية اليت تتمتع مبناعة  (3)
 املناطق احمليطة مبنطقة تفشي املري.  التطعيم يف (4)
لدول األعضاااء اليت ال تعدف املنظمة العاملية لصااحة إهل ا. وابلنساابة املعتمدة بصاارامةالسااياسااات  األساااليبتنفذ  

 إذا ا، إال  ينبغي أن يكون هناك خطة وطنية ملكافحة املري تدرجيي  ا يوان أبهنا يف وضاااااااااع خلو من مري ا مى القالعية، 
 ا. كان الوضع قد مت تعليقه مؤقت  
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خطط طوارئ لإلدارة الفورية  االت ا مى القالعية، وضاااامان توفر املوارد املالية  ينبغي أن يكون عند األعضاااااء - 2
 (.1)2والبشرية والتقنية الكافية للتطبيق الفوري لطرق املكافحة املشار إليها يف املادة 

 
املضااااادة أبن يكون لديها خمزون من اللقاه أو اجلساااايمات  4أو  2تتعهد الدول األعضاااااء اليت تعتمد السااااياسااااة  - 32

إلنتاج اللقاه، كافية لضمان ا ماية املالئمة ضد املري يف حال   يكن ابإلمكان مكافحة املري عن طريق اختاذ التدابري 
ومساااااعدهتم يف مجيع التدابري املتضااااافرة  عضااااو ابلتعاون مع األعضاااااء ااخرين دولة قوم كلتالصااااحية بشااااكل حصااااري. و 

ه اصصوا يف خمزون اللقاه أو اجلسيمات املضادة إلنتاج اللقاه عند الضرورة. ملكافحة مري ا مى القالعية، وعلى وج
وحتدد كميات اجلسيمات املضادة واللقاه اليت ينبغي ختزينها لالستخدام على الصعيدين الوطين والدويل من قبل األعضاء 

 ما توصلت إليه اىياة ومشورة املنظمة العاملية لصحة ا يوان. مع مراعاة يف ضوء
 
واألمراي ا يوانية العابرة  ينبغي أن يكون عند األعضاء خطط طوارئ لإلدارة الفورية  االت ا مى القالعية-2 - 3

املكافحة املشار إليها  لسياسات لطرق، وضمان توفر املوارد املالية والبشرية والفنية الكافية للتطبيق الفوري املشاهبة للحدود
  .الثانية املادةمن  1الفقرة يف 
 
واألمراي  تتخذ الدول األعضااااااااااء مثل هذو الدتيبات لتحديد نوع الفريوس من حاالت تفشاااااااااي ا مى القالعية - 4

ا ملا قد تطلبه اىياة، وتقوم على الفور إبخطار اىياة واملنظمة العاملية لصااااااااحة ا يوان وفق   املشاااااااااهبة للحدودا يوانية العابرة 
 بنتائج عملية حتديد النوع. 

 
لحمى لعينات التمثيلية لل املسااااااااتخلصااااااااات اجلديدةالسااااااااريع رسااااااااال إلتتخذ الدول األعضاااااااااء الدتيبات الالزمة ل - 5

العاملي احملدد من  بني املشاااااادك املخترب املرجعييف  أحد األعضاااااااءإهل املشاااااااهبة  دالقالعية واألمراي ا يوانية العابرة للحدو 
 ملزيد من التوصيف. واملنظمة العاملية لصحة ا يوانمنظمة األغذية والزراعة  قبل
 
تتعهد الدول األعضااااااااء بتزويد اىياة أبية معلومات قد حتتاج إليها للقيام مبهامها. وعلى وجه اصصاااااااوا، ينبغي  - 6

ملري ا مى القالعية  على الدول األعضااااااء إبالغ اىياة واملنظمة العاملية لصاااااحة ا يوان على الفور بشاااااأن أي حالة تف   
 ا ملا قد تطلبه اىياة. ، وتقدمي تقارير تفصيلية أخرع وفق  اومداه ومداو ،ا يوانية العابرة للحدود املشاهبة واألمراي

 
إلدارة الدنيا لمعايري ل، وفق ا على األقلألعضاء أن مجيع املختربات اصاصة مبري ا مى القالعية تعمل، ا يضمن - 7

 .ابنتظام اىياةابلصيغة اليت حتد  ها املخاطر البيولوجية، 
 

 املادة الثالثة
 

 املقر  
 يكون مقر  اىياة وأمانتها يف روما يف املقر  الرئيسي للمنظمة.  - 1
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 لقرار اختذته اىياة يف دورة سااااااااااااااابقة، أو يف دورات اىياة يف مقر ها، ما   يتم عقدها يف مكان آخر إعماال  تعقد  - 2
 ا لقرار اللجنة التنفيذية. ظروف استثنائية وفق  

 
 املادة الرابعة

 
 الوظائف العامة

ترتيبات، عن طريق املدير العام للمنظمة، مع املنظمة العاملية لصااحة ا يوان ضاامن إطار االتفاقيات القائمة  اختاذ - 1
 بني املنظمة واملنظمة العاملية لصحة ا يوان لضمان ما يلي: 

 
 بشاااااأن أية مشاااااكلة تتعلق مبكافحة مري ا مى القالعية الفنية حصاااااول مجيع األعضااااااء على املشاااااورة 1-1

 ؛ا يوانية العابرة للحدود املشاهبة واألمراي
 ا يوانية العابرة للحدود املشاااااهبة  مى القالعية واألمرايامجع معلومات شاااااملة عن حاالت تفشااااي  1-2

 وحتديد الفريوسات، ونشر هذو املعلومات يف أسرع وقت ممكن؛
ا يوانيااة العااابرة للحاادود  واألمراي إجراء البحومج اصااصاااااااااااااااة املطلوباة بشاااااااااااااااأن مري ا مى القالعيااة 1-3

 .املشاهبة
 
 ا يوانية العابرة للحدود املشااااااهبة واألمراي مجع املعلومات بشاااااأن الربامج الوطنية ملكافحة مري ا مى القالعية - 2

 وإجراء البحومج عنه.
 
ابلتشااااااااااااور مع الدول  حتديد طبيعة وحجم املسااااااااااااعدة الالزمة للدول األعضااااااااااااء يف تنفيذ براجمها الوطنية، وذلك - 3

 األعضاء املعنية؛
 
، واختاذ التدابري اليت تكفل برامج الوقاية واملكافحةحتفيز العمل املشاادك والتخطيط له حيثما اقتضااى األمر لتنفيذ  - 4

ا ىذو الغاية، على سااااااااااااابيل املثال، إلنتاج وختزين اللقاه، من خالل االتفاقات بني األعضااااااااااااااء، توافر املوارد الكافية، حتقيق  
 ولتعزيز مكافحة مري ا مى القالعية على املستوع العاملي.

 
 . اوتوصيفه وتوصيفه الفريوسات الفريوساختاذ الدتيبات الالزمة إلجياد املرافق املناسبة لتحديد أنواع  - 5
 
عن  مري ا مى القالعيةلفريوس  للفريوسالسريع  للتوصيففر خمترب دويل )خمترب مرجعي عاملي( مع مرافق ضمان توا - 6

 املناسبة. ساليب طريق األ
 
ا يوانية العابرة  لحمى القالعية واألمرايلا فاظ على املعلومات بشاااااأن خمزوانت اجلسااااايمات املضاااااادة واللقاه  - 7

 الدول األعضاء والدول األخرع، وإبقاء الوضع قيد االستعراي ابستمرار.  يفاملوجودة  للحدود املشاهبة
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تقدمي املشااااورة إهل املنظمات األخرع بشااااأن ختصاااايص أية أموال متاحة للمساااااعدة على الوقاية من مري ا مى  - 8
 يف أورواب.  اومكافحته ومكافحته ا يوانية العابرة للحدود املشاهبة واألمراي القالعية

 
ترتيباات، عن طريق املادير العاام للمنظماة، مع املنظماات األخرع، أو اجملموعاات اإلقليمياة، أو الادول غري  اختااذ - 9

األعضااااء يف اىياة، للمشااااركة يف عمل اىياة أو جلاهنا، وللحصاااول على املسااااعدة املتبادلة بشاااأن مشااااكل مكافحة ا مى 
 دكة أو املشاركة فيها. القالعية. وقد تشمل هذو الدتيبات إنشاء جلان مش

 
النظر يف تقرير اللجنة التنفيذية بشااااأن أنشااااطة اىياة، وا ساااااابت للفدة املالية السااااابقة، وامليزانية والربانمج للفدة  - 10

 إهل جلنة املالية للمنظمة.  ا، لتقدميهااملالية التالية، واملوافقة عليه
 
األخرع العابرة للحدود املشاااااهبة ية مراي ا يوانابألما يتعلق  املخاطر يفاالضااااطالع أبنشااااطة التأهب وا د من  -11

تعترب اليت العابرة للحدود الواردة هنا  يةمراي ا يواناألو األعضاااء.  ألقاليما مباشاار   املري ا مى القالعية اليت تشااكل هتديد  
اجملدات الصغرية، ومحى الوادي املتصدع، وطاعون البقر، وطاعون ، الكتيلمري اجللد  :مشاهبة ملري ا مى القالعية هي
يبقى د األمراي األخرع بناء  على عناصاار التشااابه مع مري ا مى القالعية، الذي د  وحت  وجدري األغنام، وجدري املاعز. 

 .تضعها اىياة وتقر هااىدف األساسي للهياة، واملعايري اليت 
 

 املادة اخلامسة
 

 الوظائف اخلاصة
 ما يلي الوظائف اصاصة للهياة:  يف
املسااااااااااعدة يف الوقاية من تفشاااااااااي املري ومكافحته يف حاالت الطوارئ، أبي شاااااااااكل من األشاااااااااكال تراو اىياة  - 1

 5الفقرة م اووفق ا ألحك ،لهياة أو جلنتها التنفيذيةل جيوزا. ولتحقيق هذا الغري، مناساب   ونأو األعضااء املعني املعين والعضاو
الثالثة املادة من  7الفقرة من امليزانية اإلدارية املشااااار إليها يف  خمصااااصااااةأية أرصاااادة غري  ماسااااتخدااملادة ا ادية عشاااارة، من 

 . املادة الثالثة عشرةمن  4الفقرة  عن أية مسامهات إضافية ميكن توفريها إلجراءات الطوارئ مبوجب فضال  عشرة، 
 
 اختاذ اإلجراءات املناسبة يف اجملاالت التالية:  - 2
 

عند أي عضو  علىختزين اجلسيمات املضادة و/أو اللقاحات من قبل اىياة أو نيابة عن اىياة لتوزيعها  2-1
 . ا اجة

 
 املري" من قبل عضااااااااو أو أعضاااااااااء عند الضاااااااارورة، ملنع انتشااااااااار وقائية صااااااااحيةحزامات " قامةتعزيز إ 2-2

 ا لتوصيات املنظمة العاملية لصحة ا يوان، وعند االقتضاء، االحتاد األورويب. ، وفق  األمراي
 

من إطار تدريب موظفي الدول األعضااااااء على النحو املطلوب إلدارة اساااااتجابة  الة طوارئ، وإنشااااااء  2-3
 . عند ا اجةاملوظفني املدربني الذين ميكنهم أن يساعدوا األعضاء ااخرين 
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حتتوي  املواد اليتمن أجل مناولة  ،عليهاتدريب الاملناسااااااااابة، و البيولوجي االحتواء معايري  صااااااااايانة وتعزيز 2-4

 من جانب األعضاء. على فريوس ا مى القالعية
 
تنفيذ املزيد من هذو املشاااااااريع اصاصااااااة حبسااااااب ما قد تقده الدول األعضاااااااء أو اللجنة التنفيذية ومبوافقة اىياة،  - 3

  يف هذا الدستور. على النحو املبني  لتحقيق أغراي اىياة 
 
من هذو املادة عندما توافق  3و 2نة يف الفقرتني ميكن اساااااااااااااتخدام األموال من فائض امليزانية اإلدارية لألغراي املبي   - 4

 اإلجراء أبغلبية  لثي األصوات املدهل هبا، بشرط أن تزيد هذو األغلبية عن نصف الدول األعضاء يف اىياة.  هذااىياة على 
 

 املادة السادسة
 

 الدورات
 
ميثل كل عضااااااااااااو يف دورات اىياة مبندوب واحد ميكن أن يرافقه مندوب مناوب وخرباء ومسااااااااااااتشااااااااااااارون. وجيوز  - 1

ما عدا املناوب املفوي  يشاركوا يف مداوالت اىياة دون أن يكون ىم حق التصويت، يفللمناوبني واصرباء واملستشارين أن 
 .املندوب ابلشكل الواجب ليحل حمل  

 
 إذا نص  هذا يكون لكل عضاااااااااو يف اىياة صاااااااااوت واحد. وت تخذ قرارات اىياة أبغلبية األصاااااااااوات املدهل هبا، إال   - 2

 .أغلبية جمموع الدول األعضاء يف اىياةويتألف النصاب من  .الدستور على غري ذلك
 
أعضاااااااااااااء و وانئب ا اثني ا للرئي للرئي   وانئب ا أول وانئبني للرئي ا تنتخب اىياة، يف هناية كل دورة عادية، رئيساااااااااااا   - 3

 ا بتعيني أعضاء اللجان اصاصة أو الدائمة. اللجنة التنفيذية من بني املندوبني. وتقوم اللجنة أيض  
 
دورة عادية للهياة مر ة واحدة على األقل كل لتشاااااااااااور مع رئي  اىياة، إهل عقد املدير العام للمنظمة، ابيدعو  - 4

عامني. وجيوز عقد دورات اسااتثنائية للهياة من ِقبل املدير العام للمنظمة وابلتشاااور مع رئي  اىياة، أو بطلب من اىياة 
عضاء يف اىياة على األقل خالل الفدات الفاصلة ما بني الدورات خالل الدورات العادية، أو بطلب من  لث الدول األ

 .العادية
 

 املادة السابعة
 

 اللجان 
 
 مؤقتة أو خاصااااااة أو دائمة لدراسااااااة املسااااااائل ذات الصاااااالة أبغراي اىياة ورفع تقارير جيوز للهياة أن تنشاااااائ جلاان   - 1

 املعتمدة للهياة.ا بتوافر األموال الضرورية يف امليزانية عنها، رهن  
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يادعو املادير العاام للمنظماة، ابلتشاااااااااااااااور مع رئي  اىيااة ورئي  اللجناة اصااصااااااااااااااة أو الادائماة املعنياة، إهل عقاد  - 2
 نشات من أجلها. األماكن اليت تتوافق مع األهداف اليت أ  واعيد و اجتماعات هذو اللجان، يف امل

 
تكون العضاااوية يف هذو اللجان مفتوحة جلميع أعضااااء اىياة أو تتكون من أعضااااء خمتارين من اىياة أو من أفراد  - 3

على اقداه من الرئي ، جيوز دعوة  دو اىياة. وبناء  ا ملا حتد  ، وفق  الفنيةكفاءهتم يف املسااااااائل لمعينني بصاااااافتهم الشااااااخصااااااية 
 اصاصة والدائمة.  املراقبني إهل املشاركة يف اجتماعات اللجان

 
 ا ىا. يعني أعضاء اللجان خالل الدورة العادية للهياة، وتنتخب كل جلنة رئيس   - 4
 

 املادة الثامنة
 

 اللوائحالقواعد و 
 
مبا هما، وتعدي اعتماد الئحتها الداخلية والئحتها املالية، أبغلبية  لثي أعضاااااااائها، حكام هذا الدساااااااتور، جيوز للهياةأب رهن ا

بعد  النفاذعليها، حيز  توتدخل الالئحة الداخلية للهياة، وأي تعديال .املالية للمنظمةالئحة الالئحة العامة وال يتفق مع
 موافقة املدير العام للمنظمة، وختضع الالئحة املالية والتعديالت اليت تدخل عليها ملوافقة جمل  املنظمة.

 
 املادة التاسعة
 

 املراقبون
 
، دورات اىياةإهل  يف املنظمة، وأي عضاااو منتساااب ا يف اىياةعضاااو يف املنظمة ليسااات عضاااو   جيوز دعوة أي دولة - 1
حق  اشاااااااااااااارك يف مداوالت اىياة دون أن يكون ىتم مذكرات وأن قد  تأن ا . وجيوز ىبناء  على طلبها، مراقب هالث  مي  أن أو 

 .التصويت
 
أعضاااء  ولكن منأعضاااء أو أعضاااء منتساابة يف املنظمة، ليساات أعضاااء يف اىياة و اليت ليساات جيوز دعوة الدول  - 2

من مبوافقة اىياة رهن ا و  ى طلبهاعل األمم املتحدة أو إحدع وكاالهتا املتخصاااااااااااااصاااااااااااااة، أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء  
هل حضاور دورات مؤمتر املنظمة، إعتمدة من جانب املمراقب صافة نح الدول ذات الصالة مبألحكام رهن ا ابو خالل رئيساها 

 اىياة بصفة مراقب.
 
ختضااااع مشاااااركة املنظمات الدولية يف عمل اىياة وعالقة اىياة هبذو املنظمات لألحكام ذات الصاااالة من دسااااتور  - 3

 املنظمة والئحتها العامة ابإلضاافة إهل القواعد اصاصاة ابلعالقات مع املنظمات الدولية اليت أقرها مؤمتر املنظمة أو جملساها.
ويتوهل املدير العام للمنظمة كل هذو العالقات. وختضاااااااااع العالقات بني املنظمة واملنظمة العاملية لصاااااااااحة ا يوان ملثل هذو 

 االتفاقات السارية بني املنظمة واملنظمة العاملية لصحة ا يوان.
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 املادة العاشرة
 

 اللجنة التنفيذية
 
وسااتة مندوبني ختتارهم اىياة  والنائبني األول والثاين للرئي  للرئي  وانئبنيل جلنة تنفيذية تتألف من رئي ، تشااك   - 1

ا بطريقة عادلة. جغرافي   ةيف هناية دورهتا العادية. وينبغي إيالء االهتمام الالزم لضاااااااااااااامان أن عضااااااااااااااوية اللجنة التنفيذية ممثل
 رئي  اىياة انئ  رئي  اللجنة التنفيذية. اانئبيكون ا للجنة التنفيذية، و ويكون رئي  اىياة رئيس  

 
 يظل أعضاء اللجنة التنفيذية يف مناصبهم حىت هناية الدورة العادية التالية، دون املساس حبق إعادة انتخاهبم. - 2
 
ألسباب ال ميكن بنبها، ي طلب غري قادر على ا ضور بشكل دائم أحد املندوبني يف اللجنة التنفيذية إذا أصبح  - 3

 . واليةذلك املندوب ترشيح مندوب جديد للفدة املتبقية من مدة البمن العضو املمثل 
 
 بتمع اللجنة التنفيذية مرتني على األقل على فدات معقولة بني أي دورتني عاديتني متتاليتني للهياة. - 4
 
 ا للجنة التنفيذية.يعمل أمني اىياة أمين   - 5

 
 املادة احلادية عشرة

 
 مهام اللجنة التنفيذية

 
 : ما يلي  اللجنة التنفيذيةتتوهل  
 
 ما يتعلق مبسائل السياسات وبرانمج األنشطة؛ تقدمي مقدحات إهل اىياة يف - 1
 
 تنفيذ السياسات والربامج اليت وافقت عليها اىياة؛ - 2
 
 السابقة إهل اىياة؛السنتني ربانمج وامليزانية اإلدارية وحساابت فدة التقدمي مشروع  - 3
 
العتمادو من جانب اىياة مث إحالته إهل املدير الساااااابقة اىياة خالل فدة السااااانتني  ةطنشاااااأإعداد التقرير عن  - 4

 العام للمنظمة؛
 
 ماااااااا يتعلق إبجراءات الطوارئ مبوجاااااااب  ليهاااااااا، وال ساااااااااااااايماااااااا يفإأخرع قاااااااد توكلهاااااااا اىيااااااااة هاااااااام القياااااااام مب - 5

 . اصامسة املادة من 1الفقرة 
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 املادة الثانية عشرة
 

 الشؤون اإلدارية
 
الذين خيضااااااااااااااعون، ألغراي إدارية، ملساااااااااااااااءلته. موظفي أمانة اىياة مبوافقة اللجنة التنفيذية،  ،يعني املدير العام - 1

 املنظمة.ا لنف  شروط وأحكام تعيني موظفي ويعينون وفق  
 
د مصاااااااروفات اىياة من ميزانيتها اإلدارية ابساااااااتثناء املصاااااااروفات ذات الصااااااالة ابملوظفني واملرافق اليت ميكن ساااااااد  ت   - 2

اليت يعدها املدير العام السااااااانتني للمنظمة توفريها. وحتدد املصاااااااروفات اليت تتحملها املنظمة وتسااااااادد يف حدود ميزانية فدة 
 ا لالئحة العامة والالئحة املالية للمنظمة.ويعتمدها مؤمتر املنظمة وفق  

 
عند اليت يتكبدها املندوبون واملناوبون واصرباء واملساااااتشاااااارون صاااااروفات املتتحمل ا كومات أو املنظمات املعنية  - 3

ت . أما مصااااااروفاخالل الدورات تلك اليت يتكبدها املراقبونكذلك ، كممثلني  كوماهتم، و اهناجلأو حضااااااور دورات اىياة 
 فتتحملها ميزانية اىياة. ،أو جلاهنا بصفتهم الشخصية، اجتماعات اىياةاصرباء الذين تدعوهم اىياة إهل أن حيضروا، 

 
 املادة الثالثة عشرة

 
 التمويل

 
تعتمدو  ،ا جلدول اشاااااداكاتيف امليزانية اإلدارية طبق  حبصاااااتها  تتعهد كل دولة عضاااااو يف اىياة أبن تساااااهم سااااانواي   - 1

 املالية.  تهاا لالئحأبغلبية  لثي أعضائها، وفق   اىياة
 
ا لالئحة املالية للهياة؛ دورتني عاديتني للهياة وفق  بني الدول اليت تصاابح أعضاااء  اشااداكاتحتدد اللجنة التنفيذية  - 2

اللجنة التنفيذية ملوافقة من قبل  االشااااااداكاتوتنطبق، ىذا الغري، املعايري اليت قد حتددها الالئحة املالية. وخيضااااااع حتديد 
 اىياة خالل دورهتا العادية التالية.

 
أعالو قبل هناية الشهر األول من السنة اليت تنطبق  2و 1تدفع االشداكات السنوية املنصوا عليها يف الفقرتني  - 3

 عليها.
 
، أو لغري ةارئطات جراءأفراد إلمنظمات، أو من عضاااااو ما أو أعضااااااء، أو من مساااااامهات تكميلية جيوز قبول  - 4

 . اصامسة تنفيذ مشاريع خاصة أو محالت مكافحة قد تعتمدها أو توصي هبا اىياة أو اللجنة التنفيذية مبوجب املادة
 
 د مجيع اشداكات األعضاء ابلعمالت اليت حتددها اىياة ابالتفاق مع كل دولة عضو.سد  ت   - 5
 
 .ا لالئحة املالية للمنظمةأمانة يديرو املدير العام للمنظمة وفق  يف حساب ستلمة مجيع االشداكات املودع ت   - 6
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من امليزانية اإلدارية يف حسااااااااااب األمانة ويتم إاتحته  صاااااااااصتفظ، يف هناية كل فدة مالية، أبي رصااااااااايد غري خمحي   - 7

 مليزانية السنوات التالية. 
 

 املادة الرابعة عشرة
 

 التعديالت
 
 أبغلبية  لثي أعضاء اىياة.جيوز تعديل هذا الدستور  - 1
 
جيوز ألي دولة عضاااااااو يف اىياة اقداه تعديل هذا الدساااااااتور، على أن ترسااااااال املقدحات إهل كل من رئي  اىياة  - 2

 التعديالت املقدحة.كل ا مجيع الدول األعضاء يف اىياة باملدير العام فور  يبل غ . و للمنظمة واملدير العام
 
قبل  إخطار ا به املدير العام للمنظمةتلق تعديل الدسااااااااااااااتور يف جدول أعمال أي دورة ما   يال يدرج أي اقداه ب - 3

 ا على األقل.يوم  ( 120)افتتاه الدورة مبائة وعشرين 
 
 .فقط مبوافقة جمل  املنظمةسارية املفعول التعديالت تصبح  - 4
 
ا من اتريخ اعتبار   األعضاااااء يف اىياة ساااااراي  لدول هل اإابلنساااابة  إضااااافيةنطوي على التزامات يال  تعديلصاااابح ي - 5

 موافقة اجملل . 
 
لدول األعضااااء يف اىياة، بعد موافقة ابلنسااابة إهل ا إضاااافيةيصااابح أي تعديل ترع اىياة أنه ينطوي على التزامات  - 6

كل عضاو إهل  ا من اتريخ موافقة  لثي أعضاااء اىياة عليه. وابلنساابة ألعضاااء اىياة الذين قبلوا التعديل، اعتبار  ملزم ا اجملل ، 
ا من اتريخ تلقي املدير العام للمنظمة لصااااااك القبول تبقى بعد ذلك من الدول األعضاااااااء يف اىياة، يسااااااري التعديل اعتبار  

 ابلتعديالت من قبل ذلك العضو.
 
املدير العام الذي يقوم إببالغ مجيع الدول  لدعافية تودع صكوك قبول التعديالت اليت تنطوي على التزامات إض - 7

 ذو الصكوك. ىاألعضاء يف اىياة ابستالمه 
 
نطوي على التزامات ي قبل تعديال  ت  يت وتظل ا قوق وااللتزامات اصاصااااااااة أبي من الدول األعضاااااااااء يف اىياة ال - 8

من اتريخ بدء نفاذ  ألحكام هذا الدساااتور اليت كانت ساااارية قبل التعديل، ملدة ال تزيد عن سااانتني ابتداء   خاضاااعة إضاااافية
ا ابلدستور بصيغته وعند انتهاء الفدة املذكورة أعالو، يصبح أي عضو من أعضاء اىياة   يقبل هذا التعديل ملزم   .التعديل
 املعدلة. 

 
 الدول األعضاء يف اىياة ببدء نفاذ أي تعديل.  يقوم املدير العام إببالغ مجيع - 9
 

 املادة اخلامسة عشرة
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 قبول ال
 
إهل ا، ابلنسااااااابة يتم قبول هذا الدساااااااتور إبيداع صاااااااك قبول لدع املدير العام للمنظمة، ويصااااااابح هذا القبول انفذ   - 1
ذا الصاااك وقيامه على الفور إببالغ العام ى يوان، عند تلقي املدير لدول األعضااااء يف املنظمة أو املنظمة العاملية لصاااحة اا

 مجيع الدول األعضاء يف اىياة بذلك. 
 
، ولكنها ليساات أعضاااء يف املنظمة وال يف 1تصاابح عضااوية الدول املؤهلة للحصااول على العضااوية مبوجب املادة  - 2

. ويبلغ املدير العام 1ا ألحكام املادة املنظمة العاملية لصحة ا يوان، سارية من اتريخ موافقة اىياة على طلب العضوية طبق  
 أعضاء اىياة جبميع حاالت القبول اليت متت املوافقة عليها.  كل عضو منللمنظمة  

 
مجيع أعضااء اىياة على الفور خطار إباملدير العام للمنظمة يقوم جيوز قبول هذا الدساتور مع إبداء التحفظات. و  - 3

ا التحفظات صاااابح أحد وال ي .أي صااااك قبول للدسااااتور أبية حتفظات على أي طلب للعضااااوية أو  مبوافقة أعضاااااء إال  انفذ 
ابلتحفظ أهنم قد قبلوا املدير العام خطار خالل  ال ة أشااااهر من اتريخ إ وايرد  الذين أعضاااااء اىياة يعترب ابإلمجاع. و اىياة 

ا يف هذا طرف  الدولة اليت قامت ابلتحفظ ، ال تصاااااااااااابح إلمجاعاب حتفظيف حال عدم موافقة أعضاااااااااااااء اىياة على التحفظ. و 
 الدستور. 

 
 املادة السادسة عشرة

 
 النسحاب

 
ا هبا أو اتريخ بدء على اتريخ قبوله عضو  واحد جيوز ألي عضو االنسحاب من اىياة يف أي وقت بعد مرور عام  - 1

الذي يقوم على الفور إببالغ  العام للمنظمة يرساال إهل املدير نفاذ الدسااتور أيهما أبعد، ويكون االنسااحاب إبخطار كتايب
 ا بعد عام واحد من اتريخ تلقي إخطار االنسحاب.مجيع أعضاء اىياة. ويصبح االنسحاب انفذ  

 
ف عن الدفع ا انساااحاب العضاااو املتخل  يعترب عدم دفع االشاااداكات لسااانتني متتاليتني على أنه يعين ضااامن   - 2

 من اىياة.
 
املنظمة العاملية لصاااااحة ا يوان، عندما ال تعود هذو  أواىياة ينساااااحب من املنظمة أعضااااااء يعترب أي عضاااااو من  - 3

 من اىياة.نفسه ا يف أي من هاتني الوكالتني نتيجة ىذا االنسحاب، على أنه انسحب يف الوقت الدولة عضو  
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 املادة السابعة عشرة
 

 تسوية املنازعات 
 
أن نزاع بشأن تفسري هذا الدستور أو تطبيقه، جيوز للدولة العضو أو الدول األعضاء املعنية أي حدومج  يف حال - 1

 النزاع.  تعيني جلنة لبحث املسألة حمل   تطلب من املدير العام للمنظمة
 
الدول يقوم املدير العام، بعد التشاااااااور مع الدول األعضاااااااء املعنية، بتعيني جلنة من اصرباء تضاااااام ممثلني عن تلك  - 2

النزاع آخذة يف اعتبارها مجيع الواثئق وغريها من القرائن األخرع اليت تقدمها  وتنظر اللجنة يف املسااااااااااااااألة حمل   األعضاااااااااااااااء.
اللجنة بتقدمي تقرير إهل املدير العام للمنظمة الذي حييله إهل الدول األعضاء املعنية وإهل هذو الدول األعضاء املعنية. وتقوم 

 رع يف اىياة. الدول األعضاء األخ
 
ا ن   تكن ملزمة بطبيعتها، سااااااتكون أساااااااساااااا  إتوافق الدول األعضاااااااء يف اىياة على أن توصاااااايات هذو اللجنة، و  - 3

 .إلعادة نظر الدول األعضاء املعنية يف املسألة اليت اثر النزاع بشأهنا
 
 اصرباء ابلتساوي. مصروفاتتشدك الدول األعضاء املعنية يف حتمل  - 4

 
 دة الثامنة عشرةاملا

 
 لدستور إهناء العمل اب

 
ا لدسااااتور تلقائي  تهي العمل ابجيوز إهناء العمل هبذا الدسااااتور بقرار تتخذو اىياة أبغلبية  ال ة أرابع األعضاااااء. وين - 1
 أقل من ست دول.، نتيجة لالنسحاابت اء،عضاألعدد  أصبحإذا 
 
يوزع  ،وبعد تسااااوية مجيع االلتزامات ؛اىياةأصااااول بتصاااافية مجيع  ،لدسااااتورابإهناء العمل عند  ،يقوم املدير العام للمنظمة - 2

لدول اليت أتخرت يف حيق لجدول االشااااداكات املعمول به يف ذلك الوقت. وال على أساااااس  نساااا شااااكل الرصاااايد بني األعضاااااء 
أي ا صاااول على ، الساااادساااة عشااارة ادةامل من 2فقرة ا للتساااديد اشاااداكاهتا لسااانتني متتاليتني، وابلتايل تعترب أهنا قد انساااحبت وفق  

 .اىياة أصولنصيب من 
 

 املادة التاسعة عشرة
 

 بدء نفاذ الدستور
 
يبدأ نفاذ هذا الدساااتور فور اساااتالم املدير العام لصاااكوك القبول من سااات دول أعضااااء يف املنظمة أو يف املنظمة  - 1

يف املائة من امليزانية اإلدارية املنصاااوا عليها يف  30العاملية لصاااحة ا يوان، على أن ميثل جمموع اشاااداكاهتا ما ال يقل عن 
 .الثالثة عشرة املادةمن  1الفقرة 
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 . دستورتاريخ بدء نفاذ الب ،قبوىا للدستورت إخطارات بمجيع الدول اليت أودعقوم املدير العام للمنظمة إببالغ ي - 2
 
متت صاااااياغة نص هذا الدساااااتور ابللغات اإلنكليزية والفرنساااااية واإلسااااابانية، ولكل لغة منها نف  ا جية، ووافق  - 3

 . 1953عليه مؤمتر املنظمة يف ا ادي عشر من ديسمرب/كانون األول 
 
ما هذا الدساااااتور، وتودع نساااااخة منهنص يصاااااادق رئي  مؤمتر املنظمة واملدير العام للمنظمة على نساااااختني من  - 4

األخرع يف حمفوظات املنظمة. ويقوم املدير العام للمنظمة ابملصادقة على النسخة لدع األمني العام لألمم املتحدة، وتودع 
 .الدستورنفاذ  بدءد هبا مجيع الدول األعضاء يف اىياة مع بيان اتريخ نسخ إضافية من هذا النص وتزو  

 


