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 أحكام عامة |الفصل األول 
  

  لتعريفا  .1المادة  
تعتبـــر الجمعيـــة الدوليـــة للضـــمان اإلجتمـــاعي منظمـــة دوليـــة غيـــر ربحيـــة، تتكـــون مـــن مؤسســـات  

  الضمان االجتماعي. مجاالت ودوائر حكومية ووكاالت وهيئات أخرى تدير واحدًا أو أكثر من 
جتمــاعي " بأنــه أي نظــام أو برنــامج وضــع رف مصــطلح " الضــمان اإلّعــوألهــداف هــذا الدســتور ي

إصــابات  وقــوع بتشــريع أو أي شــكل إلزامــي آخــر يــوفر الحمايــة، ســواء نقــدًا أو عينــًا، فــي حــاالت
المــرض، الشــيخوخة، التقاعــد، الوفــاة أو ، البطالــة، األمومــة، العجــز  األمــراض المهنيــة ،العمــل، 
أفــراد العائلــة، ومنــافع الرعايــة الصــحية، مــن بــين منــافع أخــرى منــافع لألطفــال و ويغطــي ، الورثــة 

ـــــة األمـــــد ـــــة طويل ـــــل والرعاي ـــــة، وٕاعـــــادة التأهي ـــــأمين  .والوقاي ـــــرامج الت ومـــــن الممكـــــن أن يتضـــــمن ب
وترتيبــات أخــرى  ارخــاالدوأنظمــة المنفعــة المتبادلــة، وصــناديق  االجتماعيــة ةاإلجتمــاعي، والمعونــ

  لضمان اإلجتماعي فيه.جزءًا من نظام ا ،ل وفق قوانين وممارسات بلد ماتشكّ ،
  

  الهدف  .2 المادة
لتعزيـــز وتطـــوير  ،تهـــدف الجمعيـــة الدوليـــة للضـــمان اإلجتمـــاعي للتعـــاون، علـــى المســـتوى الـــدولي 

الفنــي واإلداري وذلــك   التطــوير العــالم، بشــكل رئيســي مــن خــالل حــولأنظمــة الضــمان اإلجتمــاعي 
  أسـاس من العدالة اإلجتماعية. للسكان علـى واالقتصادية االجتماعيةبالظروف  لالرتقاء

  

  منهجية العمل  .3المادة 
  )، على الجمعية أن تعمل على:2لتحقيق الهدف المنصوص عليه في المادة (  
  بشكل خاص من خالل: أعضائها،تعزيز مقارنة الخبرات وتبادل المعلومات بين ) 1(

  الدولية. االجتماعاتأ)     تنظيم 
  ونشر المعلومات حول قضايا الضمان اإلجتماعي.ب)   جمع 

 ج)    تفعيل التدريب والمساعدات الفنية المشتركة.

  حــــول مختلــــف قضــــايا الضــــمان اإلجتمــــاعي،  توالمســــموحا)  المبــــادرة إلــــى إجــــراء األبحــــاث 2( 
  وتشجيع المؤسسات األعضاء على ذلك.

يــة أخــرى تنشــط فــي مجــال الضــمان )  التعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة وأيــة منظمــات دول3( 
  اإلجتماعي.

  تقرها الجمعية العمومية أو المجلس أو المكتب التنفيذي. أخرى )  القيام بأية أنشطة4( 
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  األقسام الرئيسية وكبار الموظفين والمقر الدائم . 4المادة  
المكتـب التنفيـذي تتكون الجمعية من األقسام الرئيسة التالية: الجمعيـة العموميـة، والمجلـس، و ) 1( 

  ولجنة المراقبة.
 ) كبار الموظفين في إدارة الجمعية هم: الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق واألمين العام.2( 

  )  يكون المقر الرئيسي للجمعية في جنيفا.3( 
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  العضوية |الفصل الثاني 
  

  األعضاء الفاعلون  .5 المادة 
  

تكون أي مؤسسة أو دائرة حكومية أو وكالة أو أية هيئة أخرى تدير  ، )9ة (لمادامع مراعاة   )1(
  أي من أشكال الضمان اإلجتماعي مؤهلة لقبول عضويتها في الجمعية كعضو فاعل. 

، ال يكون ألي مؤسسة، أو دائرة حكوميـة أو وكـالة أو أية هيئـة أخـرى تشكل أي حالوعلى 
بشكل فردي كعضو  االنتسابفاعل الحق في  جزءًا من هيئة كبيرة منتسبة للجمعية كعضو

 فاعل في الجمعية، إال إذا قرر المكتب التنفيذي خالف ذلك.

لمجموعة من  ،)ةدوليال ةفدراليات التحاداال(عدا عن  ،يمكن أن يكون أي إتحاد فدرالي  )2(
 المؤسسات أو الدوائر الحكومية، أو الوكاالت أو الهيئات التي تطبق شكًال أو آخر من

أشكال الضمان اإلجتماعي مؤهًال أيضًا للقبول في الجمعية كعضو فاعل و مع ذلك ال يحق 
ألية مؤسسة أو دائرة حكومية أو هيئة أو وكالة تشكل جزءا من إتحاد فدرالي ينتسب للجمعية 

بصفة فردية للجمعية كعضو فاعل إال إذا قرر المكتب التنفيذي  االنتسابكعضو فاعل، 
  خالف ذلك. 

يحق لألعضاء الفاعلين التصويت في الجمعية العمومية والمشاركة في تعيين المندوبين ) 3(
التي تنظمها  االجتماعاتالمفوضين عنه في المجلس.  كما يحق لهم تسمية من يمثلهم في 

  الجمعية واالستفادة من خدماتها.
  

 نساندوالماألعضاء .  6 المادة

، يحق ألية منظمة (عدا عن المنظمات الدولية)  تنسجم )9المادة (مع مراعاة ما ورد في  )1(
) ولم تتأهل للقبول كعضو فاعل وفق الشروط الواردة 2أهدافها مع تلك المذكورة في المادة (

  في الجمعية. أن تقبل كعضو منتسب )5المادة (من  2 و 1في الفقرتين 

 واالستفادةي تنظمها الجمعية الت االجتماعاتأن يتم تمثيلهم في  ساندونال) يحق لألعضاء 2(
  من خدماتها.
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 قبول العضوية . 7المادة 

كانت عضوية فاعلة أو أسواء  ) يقرر المكتب التنفيذي قبول طلبات العضوية للجمعية1(
  .مساندة

  ) عند تقديم أية مؤسسة، أو دائرة حكومية، أو وكالة، أو اتحاد، أو أية هيئة أخرى في دولة 2(

  
المندوب  ها أعضاء فاعلون فـي الجمعية، يقـوم األمين العـام للجمعية باستشـارةما يوجد في

القرار ويترتب على  التخاذالمفوض عن تلك الدولة قبل تحويل الطلب إلى المكتب التنفيذي 
  .االستشارةاألمين العام إعالم المكتب التنفيذي بنتيجة 

 

   وتعليقها وانتهاؤهابدء العضوية   .8المادة 

) تبدأ عضوية أية مؤسسة، أو دائرة حكومية أو وكالة أو إتحاد فدرالي أو أية هيئة أخرى 1(
المالية النافذة المستندة لنص  وية للجمعية وذلك وفقًا للوائحعندما تقوم بتسديد أول رسم عض

  من الدستور. 54المادة 
  

ألمين عام  ي عضو في الجمعية إنهاء عضويته بموجب إشعار خطي يرسلهأل جوز) ي2(
الجمعية. ويعتبر إنهاء العضوية ساري المفعول في نهاية آخر يوم عمل من السنة الميالدية 

  إال إذا قرر المكتب التنفيذي خالف ذلك.، التي يستلم فيها األمين العام اإلشعار 
  

د للجمعية لمدة سنتين في موع اشتراكاتهيطالب أمين الصندوق خطيًا العضو الذي لم يسدد ) 3( 
المستحقة ليقوم بدوره بتسوية  لالشتراكاتأقصاه شهرين من نهاية السنة الميالدية الثانية 

قًا، ة معلّ اإلشتراكات غير المدفوعة خالل فترة شهرين وٕاال يعتبر اشتراك العضو في الجمعي
 ار العضو بذلك خطيًا.ويقوم األمين العام بإخط

  
قة.  وينظر في ب التنفيذي شروط إعادة قبول عضو سابق أو تفعيل عضوية معلّ ) يقرر المكت4(

أي طلب إلعادة العضوية أو تفعيل عضوية معلقة عند قيام العضو مقدم الطلب بدفع 
  جميع اإلشتراكات غير المسددة للجمعية، إال إذا قرر المكتب التنفيذي خالف ذلك. 
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  المتعلقة بالعضوية لوائحال  .9 المادة

  الالزمة لتطبيق أحكام الفصل الثاني. م المكتب التنفيذي بوضع اللوائحيقو   )1(
 

) من هذه المادة سارية 1يضعها المكتب التنفيذي وفقًا ألحكام الفقرة ( التياللوائح تعتبر  )2(
المفعول إذا اتخذ المكتب التنفيذي قرارًا بالموافقة عليها باألغلبية المطلقة ألكثر من نصف 

  عضائه.أ إجمالي
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  الجمعية العمومية |الفصل الثالث 
  

  المهام  .10 المادة 
  ) تعتبر الجمعية العمومية الهيئة التشريعية العليا للجمعية ويكون لها الصالحيات التالية:1( 

  .)55المادة (أ)    تعديل دستور الجمعية وفقًا لما ورد في نص 

  .)56المادة (إقرار حل الجمعية وفقًا لما ورد في نص    ب)       

  
 غير منصوص عليها صراحة في هذا الدستورالقيام بمهام أخرى  العمومية يمكن للجمعية) 2(

   .قسم آخر فيها أو أي من كبار موظفيها للقيام بمهام أخرى ألي
  

مومية تقريرًا يغطي نشاطات يقدم أمين عام الجمعية في كل جلسة من جلسات الجمعية الع     
  الجمعية عن الفترة من آخر جلسة لها وحتى تاريخ تقديم التقرير.

  
  التشكيل  .11 المادة 

  ) تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يعينهم األعضاء الفاعلون فيها.1(
  

بصفة  تسمية ممثلين عنهم يشاركون في أعمال الجمعية العمومية المنتسبون) يحق لألعضاء 2(
  .استشارية

  

  جلسات الجمعية العمومية.السماح لمراقبين حضور رئيس الجمعية ل جوز)  ي3(
  

 اشتراكاتعند انعقد الجمعية العمومية، ال يسمح ألي عضو فاعل يدين للجمعية بأية  )4(
بأي شكل تستحق عن السنة الحالية و السنة السابقة، المشاركة بالتصويت و كما ال يسمح 

 .باجتماعاتهاالمشاركة  ساندكال ألي عضو ممن اإلش

  
  انعقاد الجلسات  .12 لمادة ا
) يعقد رئيس الجمعية الدولية للضمان اإلجتماعي كقاعدة عامة اجتماع الجمعية العمومية كل 1(

  ثالث سنوات.
  



 8

ال ) يحدد المكتب التنفيذي وقت ومكان انعقاد دورة الجمعية العمومية ويقترح جدول األعم2(
  وذلك بناء على اقتراح يقدمه رئيس الجمعية.

  
في الجمعية بجدول األعمال  ساندينالم) يقوم األمين العام بإعالم كافة األعضاء الفاعلين و 3(

  المقترح وموعد ومكان انعقاد الدورة قبل ستة أشهر على األقل من بدء أعمالها.
  

  رئاسة الجلسات وٕادارتها  .13  المادة

  يس الجمعية أعمال دورة الجمعية العمومية ويختتمها.يفتتح رئ) 1(
  
ن المكتب التنفيذي، بناء على اقتراح يقدمه رئيس الجمعية، المرشحين لرئاسة دورة ) يعيّ 2(

الجمعية العمومية و نائبيهم ويقدم رئيس الجمعية أسماء المرشحين للجمعية العامة للموافقة 
  عليها.

  
 يجوز ات دورة الجمعية العمومية.التي تحكم سير جلس يقرر المكتب التنفيذي القواعد  )3(

تعديل القواعد التي يقرها المكتب التنفيذي بشرط أن يقدم التعديل المطروح مومية للجمعية الع
) شخصًا من 25للنقاش أو اتخاذ قرار بشأنه أمام الجمعية العمومية بموافقة ما ال يقل عن (

ممن يمثلون  )3(.14) أو 2(.14للمادة ويت وفقًا هم حق التصالحاضرين على األقل ممن ل
  في خمس دول على األقل. ينأعضاء فاعل

  
 التصويت والنصاب القانوني  .14المادة 

  عدد األصوات   )1(
  

) من عدد النقاط التي 1/10كل عدد األصوات المخصصة لكل عضو فاعل ( يشّ أ) 
 استنادامعية العمومية التي تلي مباشرة دورة الج كاته للسنة الماليةاشتر ا الحتسابتستخدم 
على أن يخصص لكـل عضو فاعل صوت واحد  )54للمادة (المالية النافذة وفقًا  للوائح

  على األقل.
  

لألعضاء الفاعلين من دولة ما تصل عند جمعها الحد  اشتراكفي حال توفر نقاط ب) 
يتم عقد ترتيب داخلي , 54 للمادة وفقاَ ، ليةاللوائح الماالمذكورة في  االشتراكاألعلى لنقاط 
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أ ) من هذه المادة، يتفق عليها األعضاء  ،1بينهم مغاير لما ورد في نص الفقرة (
الفاعلون فيما بينهم ويبلغ األمين العام خطيًا بهذا االتفاق قبل بداية انعقاد دورة الجمعية 

  العمومية.
 

له حق التصويت بعدد األصوات المستحقة له األمين العام خطيًا كل عضو َفاعل  ج) يبلغ
  قبل بدء دورة الجمعية العمومية بشهرين على األقل.

  
يًا األصوات خطّ  باحتسابأو مالحظات تتعلق  اعتراضاتية أيقوم األعضاء بإرسال د) 

لألمين العام في موعد أقصاه أسبوعًا قبل بدء دورة الجمعية العمومية.  ويقدم األمين 
قرار بشأنها. ويعتبر ال التخاذوالمالحظات لرئيس الجمعية  االعتراضاتهذه  العام بدوره

  قرار الرئيس عندها قطعيًا. 
      
  حق التصويت  )2(
  

حق لكل عضو فاعل تعيين شخص واحد من وفده يكون له حق التصويت نيابة عنه ي
إسم الشخص المعين في جلسات الجمعية العمومية ويبلغ العضو األمين العام خطيًا ب

  قبل بدء عملية التصويت.
  

 األصوات  فويضت  )3(

  
يحق ألي عضو فاعل ال يمكنه إرسال مندوب عنه لحضور جلسات الجمعية العمومية 
تفويض أصواته لمندوب عضو فاعل آخر خالل الجلسة التي لم يحضرها. كما يحق 

  ومية.الجمعية العم دورةألي عضو فاعل تفويض أصواته خالل انعقاد 
  

يبلغ العضو الفاعل الذي يفوض أصواته األمين العام خطيًا قبل بدء عمليات التصويت 
  الشخص الذي يحق له التصويت نيابة عنه. اسمويحدد 

  
  النصاب القانوني  )4(
  

ممن يكون قرار الجمعية العمومية نافذ المفعول فقط إذا صّوت عدد الحاضرون للجلسة 
 2على موضوع ما بعد أن تمت مناقشته بما ينسجم وأحكام الفقرتين ( يتلهم حق التصو 
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)  من هذه المادة بحيث يصل مجمـــوع أصواتهـم أكثـر مـن نصف العــدد اإلجمالـــي 3و أ
  لألصـــــوات المخصصة لجميع األعضاء الفاعلين مجتمعين.

  
  إجراءات التصويت )5(

بإجهار الصوت  وأحياناَ  برفع األيدي عادةَ  سات الجمعية العموميةيكون التصويت في جل
) شخصًا من 25يقره رئيس الجلسة أو بطلب من ( بناء على ما االقتراعأو بأوراق 

من هذه المادة و  3أو  2وفقًا ألحكام الفقرة  التصويت لهم حقممن الحاضرين للجلسة 
  قل.الذين يمثلون أعضاء فاعلين من خمس دول على األ

  
  القرارات  )6(
  

، يعتبر قرار الجمعية العمومية نافذ )2.(56 و) 4.(55 وادالمما نص عليه في  باستثناء
ولم  لتصويتلهم حق الجلسة ممن في ا لحاضرينا المفعول إذا حقق نصف أصوات

  .من هذه المادة 3أو  2تبعَا للفقرات  يمتنعوا عنه
  

 االجتماعاتمحاضر   .15المادة 

ضر الجلسات ا) يقوم األمين العام خالل ثالثة أشهر من دورة الجمعية العمومية بتدوين مح1(
بالموضوعات التي ناقشها الحضور والقرارات المتخذة و من ثم إرسالها إلى جميع األعضاء 

  .ساندينالفاعلين والم
  

ماع ممن لهم ضر اجتماع الجلسات نهائيًا ما لم يقدم أحد الحاضرين لالجتا) يعتبر نص مح2(
  حق التصويت أي مقترح لتعديل محتواه خالل شهرين من تاريخ إرسال األمين العام له.

  
) يقر رئيس الجمعية النص النهائي لمحضر اجتماع الجلسات بعد النظر في مقترح تعديله 3(

  خالل فترة الشهرين.
  

ساندين ين والم) يرسل األمين العام محضر الجلسات النهائي لجميع األعضاء الفاعل4(
  والمندوبين المفوضين في المجلس وبدالئهم وأعضاء المكتب التنفيذي.
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  المجلس |الفصل الرابع 
  

  المهام  .16 المادة 
  للجمعية، ويقوم بالمهام التالية: االنتخابية) يعتبر المجلس الهيئة 1(
  

وأعضاء المكتب التنفيذي ولجنة المراقبة،  رئيس الجمعية وأمين الصندوق انتخابأ) 
، )1.(31، )2.(23المواد وتعيين رئيس لجنة المراقبة وفقًا لما ورد في نص 

  وفق واقع الحال. )1.(38، و )1.(34
 (1) 40 للمادةوفًقا  وانهائهاواليته  وٕاعادة النظر فيوتجديد  العام األمينانتخاب ب) 
  حسب االقتضاء.، (5)و (3)و (2)و

  

  

 لس أيضًا بالمهام التالية:كما يقوم المج  )2(

  
اعتماد برنامج أنشطة الجمعية وتحديد موازنتها لفترة الثالث سنوات القادمة ومعدل أ) 

القادمة للجمعية  دورةاإلشتراكات عن كل سنة من السنوات الثالث لحين موعد ال
  التي يقدمها المكتب التنفيذي. االقتراحاتوذلك بناء على  موميةالع

  
أمين الصندوق نيابة عن المكتب التنفيذي لفترة  هقرير المالي الذي يقدمالت اعتمادب) 

الثالث سنوات السابقة لجلسة الجمعية العمومية وٕانهاء خدمات أمين الصندوق 
  من لجنة المراقبة. اقتراحبناًء على 

 

  التشكيل   .17 المادة 
اعل على األقل في ) يتكون المجلس من مندوبين مسميين من كل دولة يوجد فيها عضو ف1(

  الجمعية. يتم تسمية مندوب واحد عن كل دولة.
  
) يقوم جميع األعضاء الفاعلون في دولة ما بتعيين المسمى عنهم ويقررون إنهاء تسميتهم 2(

وتعيين مندوب بديل ليحل محل المندوب المسمى إذا لم يتمكن األخير من أداء مهامه 
لبديل.  ويقوم المندوب المسمى بأقرب وقت لتوليه مهامه وتقرير فترة إنهاء خدمات المندوب ا

  بديله إن وجد. وباسمبإعالم األمين العام بتعيينه 
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 فقرةلألعضاء الفاعلين من دولة ما ولغايات قيامهم بالمهام المنصوص عليها في ال ) يجوز3(
ي أي وقت أي إجراء يتفقون عليه فيما بينهم، ويستطيعون ف باتخاذ) من هذه المادة، 2(

  المندوب المسمى والبديل الذي يمثلهم في المجلس. استبدال
  
األعضاء،  هيئاتون وبدالؤهم على رأس عملهم في اليّ يشترط أن يكون المندوبون المسم) 4(

  بحيث يكون االنتساب في الجمعية كأعضاء فاعلين.
  

ب آخر، يقوم المندوب المفوض من دولة ما من منصبه قبل تسمية مندو  استقال) إذا 5(
المندوب المسمى البديل (إن وجد) بأعمال المندوب المسمى المستقيل بالنيابة لحين تعيين 

هذه الحالة يقوم أي من المندوب المسمى السابق أو المندوب  مندوب مسمى آخر.  وفي
 المسمى البديل عنه بإعالم األمين العام بذلك خطيًا في أقرب وقت ممكن.

  
للمجلس وال يحق  اجتماعاتندوب المسمى ( إن وجد ) الحق في حضور أية ) يكون لبديل الم6(

  له التصويت إال في حال غياب المندوب المسمى.
  
  تعيين ممثل عنه في المجلس بحيث ال يحق له التصويت. ساند) يجوز لكل عضو فاعل وم7(
  

 

  االجتماعات انعقاد   .18 المادة 
  . موميةالمجلس بمناسبة انعقاد كل دورة للجمعية الع ) لرئيس الجمعية عقد اجتماع1(
  
) لرئيس الجمعية أيضًا عقد اجتماع للمجلس بقرار من المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلث 2(

  المندوبين المسميين في المجلس على األقل.
   
المجلس ) يحدد المكتب التنفيذي بناء على اقتراح يقدمه رئيس الجمعية تاريخ انعقاد اجتماع 3(

  ومكانه ويقدم جدول األعمال المقترح. 
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) يقوم األمين العام بإعالم جميع المندوبين المسميين وبدالئهم وكافة األعضاء الفاعلين 4(
بجدول األعمال المقترح و تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه قبل ستة أشهر على  ساندينالمو 

  ) من هذه المادة.1ام الفقرة (األقل، في حال انعقاد اجتماع المجلس وفقًا ألحك
  
) من هذه المادة، يقوم األمين العام 2في حال انعقاد اجتماع المجلس وفقًا ألحكام الفقرة ( )4(

) من هذه المادة قبل شهرين على األقل من بدء أعمال 4بنقل المعلومات الواردة في الفقرة (
 االجتماع.

  
 وٕادارتها  االجتماعاترئاسة   .19المادة 

  المجلس.  اجتماعات)  يتولى رئيس الجمعية رئاسة 1(
  
  المجلس. اجتماعات)  يتبنى المكتب التنفيذي القواعد التنظيمية إلدارة 2(
  

للمجلس تعديل القواعد التي يتبناها المكتب التنفيذي.  وله أن يقوم بذلك بشرط أن يؤيد  يجوز 
 لهم حقممن ة من الحاضرين للجلسة التعديل المقترح والمطروح للنقاش ما ال يقل عن عشر 

 من هذا الدستور. 20المادة من ) 2) أو (1( الفقراتلتصويت وفقًا لما ورد في ا

  
     التصويت والنصاب القانوني  .20 المادة 

  عدد األصوات   )1(
  

في حال غياب المندوب المسمى مندوب مسمى في المجلس صوت واحد. يكون لكل  
جتماع المجلس، يحق للمسمى البديل من بلده (إن وجد) تقديم صوت من دولة ما عن ا

  واحد خالل االجتماع.
  
  تفويض األصوات   )2(
  

جوز في حال غياب المندوب المسمى من بلد ما وبديله عن اجتماع المجلس، ي 
هيئة يعمل لدى  وظفتفويض الصوت المخصص له / لها ألي مللمندوب المسمى 

عية على أن يقوم المندوب المسمى بإعالم األمين العام تكون عضو فاعل في الجم
الشخص الذي له حق  اسمخطيًا بهذا التفويض قبل بدء عملية التصويت محددًا 

  التصويت نيابة عنه.
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  يقوم بديل المندوب المسمى بنفس المهام سابقة الذكر نيابة عنه إذا تطلب األمر ذلك. 
  
  النصاب القانوني   )3(
  

ر المجلس في أي موضوع ناقشه الحضور ساري المفعول إذا كان إجمالي يعتبر قرا أ) 
   ) 2) و (1الوارد في الفقرة (ينسجم وذلك  لتصويتا ممن لهم حقعدد الحاضـرين 

 

  

من هذه المادة وعلى أن يكون مجموع أصواتهم مجتمعة أكثر من نصف مجموع 
 المندوبين المسميين في المجلس. 

   
للمكتب التنفيذي اتخاذ  عند اجتماع المجلس يجوزنصاب القانوني ب)   في حال غياب ال

، بناًء على اقتراح من رئيس 16قراره بشأن أي موضوع يقع ضمن أحكام المادة 
الجمعية وفي مثل هذه الحالة، يعتبر أي قرار للمكتب التنفيذي ساري المفعول بشكل 

شهر من إقراره للموافقة  مؤقت فقط ويترتب على رئيس الجمعية تقديمه للمجلس خالل
) من هذه المادة.  ويعتبر القرار موضوع البحث ملغيًا 6النهائية وفقًا ألحكام الفقرة (

وكأنه لم يكن في حال عدم موافقة المجلس النهائية عليه خالل ستة أشهر من إقرار 
  المكتب التنفيذي له.

  
 إجراءات التصويت  )4(

  

الة التصويت بالمناداة أو ببطاقات اإلقتراع  إذا يصوت المجلس برفع األيدي, إال في ح
ذلك لتصويت و ا حقهم لممن  رئيس الجلسة أو ما ال يقل عن عشرة من الحاضرين طلب

  ) من هذه المادة2) أو (1( الفقراتوفقًا ألحكام 
  

  القرارات   )5(
  

يعتبر أي قرار يتخذه المجلس نافذ المفعول إذا أيده ما يزيد على أكثر من نصف 
ألحكام  وفقاَ لتصويت ا حقهم لاألعضاء الحاضرين للجلسة ممن صوات الفّعالة من األ

  .20) من المادة 2) أو (1( الفقرات
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  التصويت بالمراسلة  )6(
  

يرسل رئيس الجمعية للمندوبين المسميين أي مشروع يطرحه المكتب التنفيذي للتصويت أ) 
  ب من هذه المادة. 3لى من البند عليه بالمراسلة وفقًا لما ورد في الجملة األو 

في هذه الحالة يقوم الرئيس بإعالم المندوبين المسمين خطيًا بالوقائع المتعلقة بالقرار ب) 
موضوع التصويت والموعد النهائي إلجراء التصويت فإذا لم يصل رد المندوب 

مكتب المسمى حتى الموعد النهائي يعتبر وكأنه قد صوت لصالح القرار الذي اتخذه ال
  التنفيذي. 

  

    االجتماعاتمحاضر   .21المادة 

يقوم األمين العام خالل فترة الثالثة أشهر التالية الجتماع المجلس بإعداد محضر وقائع ) 1(
فيه ويرسله  اتخذتذلك االجتماع يدون فيه كافة الموضوعات التي نوقشت والقرارات التي 

ي أشخاص آخرين حضروا االجتماع وكان لهم حق للمندوبين المسميين في المجلس وأ
  التصويت.

   
يعتبر نص محضر االجتماع نهائيًا إذا لم يقم أي مندوب مسمى أو أي شخص آخر ممن ) 2(

لتعديل أي من بنوده خالل  اقتراححضروا االجتماع ممن كان لهم حق التصويت بتقديم أي 
  شهرين من تاريخ إرسال األمين العام للمحضر.

  
أية تعديالت خالل فترة الشهرين، يقوم رئيس الجمعية بالنظر فيه ومن ثم إقرار  اقتراحعند ) 3(

  نص محضر الجلسة بشكله النهائي.
  
 المنتسبينيرسل األمين العام النص النهائي لمحضر االجتماع لكافة األعضاء الفاعلين و ) 4(

  التنفيذي.والمندوبين المسميين في المجلس وبدالئهم وأعضاء المكتب 
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  المكتب التنفيذي |الفصل الخامس 
  

  

  المهام  .22 المادة 

يعتبر المكتب التنفيذي الجهاز التنظيمي للجمعية، وبهذه الصفة يتولى مسؤوليات محددة   ) 1(
  هي:

  
لتطوير برنامج  لعمل الواضحة والجدول الزمني والمبادئ التوجيهيةوضع آليات اأ) 

أ) من  /2السنوية التي يقترحها للمجلس وفقًا للبند ( االشتراكوازنة ونسبة األنشطة والم
  ؛)16(المادة 

  تحديد أولويات برنامج األنشطة؛ب) 
  

  

 مراقبة وتقييم األداء الفعلي المتعلق ببرنامج األنشطة والموازنة اللذين أقرهما المجلس؛) ج
  

  الموازنة الذين أقرهما المجلس؛إجراء أية تعديالت مطلوبة على برنامج األنشطة و د)  
  

  )؛54وفقًا ألحكام المادة ( اللوائح المالية)  إقرار ه 
  

  إدارية أخرى ضرورية إلنجاز األعمال التي حددها هذا الدستور لوائحوضع أية  و) 
 

   
  كما يقوم المكتب التنفيذي بما يلي:  ) 2(

  
م بدوره كجهاز تنظيمي للجمعية وضع الهيكل التنظيمي الالزم للجان ليتمكن من القيا) أ 

) من هذه المادة وٕاقرار البنود المرجعية لتلك 1خاصة المسؤوليات المحددة في الفقرة (
  اللجان.

  
  تعيين رئيس وأعضاء كل لجنة. ب) 
  
  

 ويقوم المكتب التنفيذي بتعديل هيكل اللجان وبنودها المرجعية وعضويتها وفق ما يراه مناسبًا.
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  مكتب التنفيذي بما يلي:)   ويقوم ال3(
  

وفقًا  للجمعية سواء كأعضاء فاعلين أو منتسبين االنتسابالقرار بشأن طلبات  اتخاذأ)  
  .7من المادة  1للبند 

  

من  4عضوية وفقًا ألحكام البند ب)  إقرار شروط إعادة قبول عضو سابق أو رفع تعليق  
  .8المادة 

 

  .9ًا ألحكام المادة المتعلقة بالعضوية وفقاللوائح وضع    ج) 
  

  

 )   ويقوم المكتب التنفيذي بما يلي:4(
  

    قرار جدول أعمال اجتماعات دورة الجمعية العمومية واجتماعات المجلس وتحديد  )أ
  .18من المادة  3والبند  12من المادة  2 كان انعقادها وفقًا ألحكام البندتاريخها وم

  

من  2الجمعية العمومية ونوابهم وفقًا ألحكام البند تعيين المرشحين لرئاسة جلسات دورة  ب) 
  .13المادة 

 

 3إقرار قواعد تنظيمية لجلسات الجمعية العمومية واجتماعات المجلس وفقًا ألحكام البند ج)  
  .19) من المادة 2والبند ( 13من المادة 

  
  ويقوم المكتب التنفيذي بما يلي:  )5(

  

من المادة  1التنفيذي (كما هو وارد في البند د/خليفة ألي عضو في المكتب  انتخابأ) 
) من 5المجلس، وفقًا ألحكام البند ( اجتماعات) يصبح منصبه شاغرًا في الفترة بين 23(

  .24أحكام المادة  االعتباربعين  االنتخابات.  على أن تأخذ 23المادة 
  

تعيين رئيسًا لها وفقًا أي عضو مؤقت للجنة المراقبة إذا تطلب األمر ذلك و  انتخابب) 
  .31من المادة  2ألحكام البند 

 

 34من المادة  3رئيس مؤقت للجمعية إذا تطلب األمر ذلك وفقًا ألحكام البند  انتخابج) 
  .38من المادة  3أمين صندوق مؤقت وفقًا ألحكام البند  وانتخاب

  

وخليفة له إذا تطلب  36من المادة  1نائب رئيس الجمعية وفقًا ألحكام البند  انتخابد) 
  .36من المادة  3األمر وفقًا ألحكام البند 
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 الرئيس ألمين عام مؤقت أو تعيين أمين عام مؤقت أو حسب ما  اختيار) الموافقة على ه 
  .40من المادة  6تقتضيه الحاجة وفقًا للبند 

  
 يقوم المكتب التنفيذي بما يلي: )  6(

  

تنفيذ برامج األنشطة المقررة من قبل المجلس وٕاقرار وضع هيكل اللجان الفنية المطلوب لأ) 
  .47بنودها المرجعية وفقًا ألحكام المادة 

  .49، 48تعيين رئيس كل لجنة فنية وفقًا ألحكام المادتين ب) 
 

 2)   يقوم المكتب التنفيذي بالنظر في أية تعديالت مقترحة على الدستور وفقًا ألحكام البند 7(
  .55من المادة 

  
يقوم المكتب التنفيذي بأية أعمال إلدارة الجمعية لم ينص عليها صراحة في الدستور كمهمة ) 8(

يقوم بأية ألي من أجهزتها أو كبار موظفيها في الفترة بين انعقاد دورات الجمعية العمومية.  و 
راها ضرورية لتفعيل أي من قرارات الجمعية العمومية أو المجلس أو لهدف تحقيق أنشطة ي

  .2دف المذكور في المادة اله
  

 

  ومدة عمله انتخابهتشكيله،   .23 المادة
  )   يتكون المكتب التنفيذي من األشخاص التالية:1(

  

  رئيس الجمعية.)  أ 
  أمين الصندوق.ب)  
 األمين العام.ج)  

  .24أعضاء يمثلون المناطق الجغرافية وفقًا ألحكام المادة (د)  
  

  

أعضاء المكتب التنفيذي المذكورين في ، بناء على توصية رئيس الجمعية، ينتخب المجلس) 2(
، ويتم ذلك خالل 24) من هذه المادة آخذًا بعين االعتبار أحكام المادة 1البند (د) من البند (

  االجتماع الذي يعقد بمناسبة انعقاد كل دورة للجمعية العمومية.
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، وتنتهي االنتخاباتاجتماع المجلس الذي تجري فيه  اختتامتبدأ مدة المكتب التنفيذي عند ) 3(
  الالحقة. االنتخاباتاجتماع المجلس الذي تجري فيه  انتهاءعند 

 
  

يكون الشخص (عدا األمين العام) مقبوًال لعضوية المكتب التنفيذي إذا كان يعمل لدى ) 4(
  عضو فاعل.

  
  

) من هذه 1البند (د) من البند (خدمات عضو المكتب التنفيذي كما ورد في  انتهتفإذا ) 5(
المادة لدى العضو الفاعل، أو إذا أصبح هذا العضو ألي سبب كان غير قادر بشكل دائم 

 بانتخابعلى القيام بمهام منصبه، يقوم المكتب التنفيذي بناء على توصية رئيس الجمعية 
 .24خليفة له آخذًا بعين االعتبار أحكام المادة 

 

  تمثيل اإلقليميال  .24المادة 

ألغراض هذه المادة، تكون المناطق اإلقليمية إفريقيا، واألمريكتين، آسيا والباسيفيك، ) 1(
  وأوروبا.

  
على المجلس أن  23. د) من المادة 1أعضاء المكتب التنفيذي وفقًا للبند ( انتخابعند ) 2(

  التنفيذي والذي يبلغ: يضمن تخصيص عدد المقاعد المحدد بكل منطقة جغرافية في المكتب
  

  ).5خمسة (  )أ
  

  إضافة إلى 
  

  ونسبة : 20الناتج (مقرب / ألقرب رقم صحيح) الذي تحصل عليه بضرب ب)  
جميع األعضاء الفاعلين  اشتراكات. عدد النقاط الذي تحسب على أساسه 1

ة العمومية مباشرة في ذلك اإلقليم للسنة الميالدية التي تلي دورة الجمعي
  .54المالية النافذة وفقًا ألحكام المادة  وذلك وفقًا للوائح

  

  

لتلك السنة الخاصة باألعضاء الفاعلين في  االشتراك. إجمالي عدد نقاط 2
 الجمعية جميعًا.

  باإلضافة إلى
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المعامل (مقرب ألقرب رقم صحيح) الذي ينتج عن قسمة عدد الدول في ذلك اإلقليم ج) 
 االشتراكمجموع نقاط  احتسابيكون هناك عضو فاعل واحد على األقل منها عند  التي

  من هذه المادة. 2وفقًا ألحكام البند (أ) من البند (ب) من المادة 
  
  

يخصص مقعد واحد على األقل من مجموع مقاعد المكتب التنفيذي المحددة للمنطقة الجغرافية ) 3(
إذا حصل هذا العضو من دولة ما على الحد األقصى التي يكون العضو الفاعل جزًء منها 

  .54النافذة وفق أحكام المادة  اللوائح الماليةالمنصوص عليها في  االشتراكلعدد نقاط 
  

ألغراض تحديد الناتج والمعامل المنصوص عليهما في البندين (ب و ج) على التوالي من ) 4(
  من هذه المادة يتم ما يلي: 2البند 

   
  هل النصف من الجزء الصحيح أو ما يقل عنه.تجاأ)  

  تخصيص مقعد إضافي واحد للجزء من الصحيح الذي يزيد عن النصف.  ب)
 

ُيعلم رئيس الجمعية أعضاء المكتب التنفيذي والمندوبين المسميين في المجلس وبدالئهم  )5(
التي  تراحاتاالقخالل فترة الثالث سنوات باإلجراءات التي سيتخذها / ستتخذها لصياغة 

سيقدمها / ستقدمها للمجلس المتعلقة بترشيح أعضاء المكتب التنفيذي من المناطق الجغرافية 
التوصيات التي قدمها األعضاء الفاعلون في كل إقليم و  االعتبارعلى أن يأخذ / تأخذ بعين 

كلما  رؤساء اللجان الفنية من بين األعضاء المنتخبين في المكتب التنفيذي اختيارتفضيل 
.  ويقوم 52كل من المنسقين اإلقليميين وفقًا للمادة  باستشارةأمكن ذلك.  ويقوم الرئيس 

عند تقديمه التوصية للمجلس للوصول  اتخذته/  اتخذهرئيس الجمعية بشرح اإلجراء الذي 
 للتوصية والنتائج التي حصل عليها.

  

 االجتماعاتانعقاد   .25المادة 

  جتماع المكتب التنفيذي مرة على األقل كل سنة ميالدية.  إة يعقد رئيس الجمعي) 1(
  
  يعقد الرئيس أيضًا اجتماع المكتب التنفيذي بناء على طلب من ثلث أعضائه على األقل. )2(
  
   يحدد الرئيس تاريخ عقد اجتماع المكتب التنفيذي ومكانه ويقدم جـدول األعمال المقترح.) 3(
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ن العام أعضاء المكتب التنفيذي بجدول األعمال المقترح وتاريخ عقد االجتماع يعلم األمي )4(

  .ومكانه قبل شهر واحد على األقل من انعقاده

  
المكتب التنفيذي رئيس لجنة المراقبـة و رؤساء اللجان الفنية  اجتماعاتيدعى لحضور كافة ) 5(

ء المنتخبين في المكتب الذين هم من غير األعضا 47المشكلة وفقًا ألحكام المادة 
  .51التنفيذي ورئيس اللجنة الخاصة بالوقاية المشكلة استنادًا ألحكام المادة 

  
للرئيس دعوة ممثلين عن المنظمات الدولية التي تنسق معهـا الجمعية وأي أشخاص  يجوز) 6(

آخرين لالستفادة من استشارتهم خالل المناقشات للمشاركة في اجتماعات المكتب 
  يذي.التنف

  
   االجتماعاترئاسة    .26 المادة 

  يترأس رئيس الجمعية اجتماعات المكتب التنفيذي.
  

  التصويت والنصاب القانوني    .27 المادة 
  

   عدد األصوات) 1(

األمين العام صوت واحد وال يحق لألمين  باستثناءيكون لكل عضو في المكتب التنفيذي 
  العام التصويت.

  

  صوات)    تفويض األ2(
 

  ال يسمح بتفويض األصوات. 
  

  )    النصاب القانوني  3(
  

يكون قرار المكتب التنفيذي نافذ المفعول إذا صوت لصالح موضوع طرح للتصويت بعد  
  بحثه في الجلسة أكثر من نصف أعضاء المكتب التنفيذي الحاضرين للجلسة.
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     )    إجراءات التصويت4(
  

نفيذي برفع األيدي إال إذا طلب رئيس الجلسة أو عشرة أعضاء يصوت أعضاء المكتب الت
  الخطي. باالقتراعمن المكتب التنفيذي على األقل التصويت بالمناداة أو 

  

  )    القرارات5(
  

يكون قرار المكتب التنفيذي نافذ المفعول إذا حصل على أصوات أكثر من نصف أعضاء  
ويت ولم يمتنعوا عنه، باستثناء ما نص عليه المكتب التنفيذي الحضور ممن لهم حق التص

  .9) من المادة 2البند (
  

  )   التصويت بالمراسلة6(
  

بعد  9) من المادة 1يمكن لرئيس الجمعية إرسال تعليمات العضوية المقترحة وفقًا للبند ( ) أ
مناقشتها في اجتماع المكتب التنفيذي إلى أعضاء المكتب التنفيذي للتصويت عليها 

  راسلة.بالم
  

وفي هذه الحالة، يعلم الرئيس أعضاء المكتب التنفيذي خطيًا بالحقائق المتعلقة بالمقترح ب)  
المقترحة إذا لم  اللوائحوالموعد النهائي للتصويت.  ويعتبر العضو قد صّوت لصالح 

  يرسل رده عند الموعد النهائي الذي حدده الرئيس كحد أقصى.
  

  االجتماعاتمحاضر   .28 المادة

  الل فترة ثالثـة ـــيقوم األمين العام بكتابة محضر اجتماع جلسة المكتب التنفيذي خ  )1(

أشهر من اجتماعه مدونًا فيه الموضوعات التي نوقشت والقرارات التي اتخذت ويرسله 
 لجميع أعضاء المكتب التنفيذي.

 

ترح أي عضو من المكتب التنفيذي ممن )   يعتبر نص محضر االجتماع نهائيًا إذا لم يق2(
 حضروا االجتماع أية تعديالت عليه خالل شهرين من تاريخ إرسال األمين العام له.

  
المقدمة خالل فترة الشهرين وصياغة   المحضر  االقتراحاتيقوم رئيس الجمعية بدراسة )  3(

  بنصه النهائي.
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لجميع أعضاء المكتب  االجتماعضر ا لعام بإرسال النص النهائي لمح يقوم األمين)  4(
  التنفيذي والمندوبين المسميين في المجلس.
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  لجنة المراقبة  |الفصل السادس 
  

   المهام  .29 المادة

  تقوم لجنة المراقبة بما يلي: 
  

لكل سنة مالية في نهايتها و التقرير السنوي و البيانات  )  فحص السجالت المالية للجمعية1(
) من 3المالية التي يعرضها أمين الصندوق على المكتب التنفيذي وفقًا ألحكام البند (

دة المستن اللوائح الماليةوالتصديق على أن جميع اإلجراءات المالية تنسجم مع  37المادة 
. 22ف) من المادة 2دة وفقًا ألحكام البند (تطبيقية معتم ومع أية لوائح 54إلى المادة 

وتقدم لجنة المراقبة للمكتب تقريرًا  بنتائج األعمال مرفق به أية مالحظات وتوصيات 
  تراها ضرورية.

تقديـم تقرير يعرض على اجتماع المجلس الذي ينعقد بمناسبة اجتماعات الجمعية )   2(
للمجلس، وتقوم لجنة المراقبة بتقديم رأيها العمومية للفترة التي تغطي ما بعد آخر اجتماع 

ب) من 2للمجلس فيما إذا كان هناك حاجة إلبراء أمين الصندوق وفقًا ألحكام البند (
   .16المادة 

  

 التشكيل  .30المادة 

تتكون لجنة المراقبة من ثالثة مدققين مسميين و مدقق  ينوب عن أي منهم بحيث 
ة  فقط إذا تغيب أي من المدققين المسميين بشكل يعمل كعضو فاعل في لجنة المراقب

  مؤقت.
  

  اإلنتخاب   .31المادة 
. وتعين 12، 11ينتخب المجلس أعضاء لجنة المراقبة وفقًا ألحكام المواد في الفصلين   )1(

  اللجنة أحد المدققين المسميين رئيسًا لها.
  
خلل اجتماعات المجلس أو إذا إذا شغر منصب عضو لجنة المراقبة في الفترة التي تت  )2(

أصبح عضو لجنة المراقبة وألي سبب غير قادر بشكل دائم على إنجاز الواجبات المناطة 
عضو مؤقت  بانتخاببه، يقوم المكتب التنفيذي بناء على توصية من رئيس الجمعية 
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تضيه للجنة المراقبة، والذي يترتب عليه القيام بمهام المدقق المسمى أو نائبه وفق ما يق
واقع الحال، وذلك حتى اختتام أعمال اجتماعات المجلس المقبل المدرج لالنعقاد بمناسبة 

ويكون على المكتب التنفيذي أيضًا تعيين أحد المدققين  انعقاد الجمعية العمومية.
  المسميين كرئيس جديد للجنة المراقبة إذا تطلب األمر ذلك.

  
  التصويت  .32المادة 

لجنـة المراقبة ساري المفعول إذا صادق عليه اثنان من أعضاء اللجنة الثالث يعتبر قــرار   )1(
  على األقل.

  
إذا لم تتمكن لجنة المراقبة من الوصول لقرار باإلجماع، يترتب على رئيس اللجنة تقديم   )2(

   ة.تقرير باألغلبية واألقليّ 
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 الرئيس  |الفصل السابع 

  
  المهام  .33المادة 

  على رئيس الجمعية أن يقوم بما يلي: )1(
  

  أن يمثل الجمعية؛  ) أ( 
 

والبند  12 ) من المادة1وفقًا ألحكام البند ( جتماع األجهزة الرئيسية للجمعيةيدعو ال  )ب(
   ؛25) من المادة 2(و ) 1( البندو  18المادة  ) من2) و (1(

 

و  13) من المادة 1جمعية وفقًا ألحكام البند (األجهــزة الرئيسيــة لل اجتماعاتيترأس   )ج(
  ؛26والمادة  19) من المادة 1(

جدول األعمال وفقًا ألحكام  واقتراحالمكتب التنفيذي ومكانها  اجتماعاتتحديد موعد  )د(
  ؛ 25) من المادة 3البند (

لدولية عام مكتب العمــل الدولـي ورؤساء    المنظمات امدير مــع  االتصالتعزيــز   )ه(
  األخرى.

أن يؤدي أية مهام أخرى يكلف بها بحكم منصبه وفقًا لهذا الدستور أو يكلف بها من   )و(
  قبل المكتب التنفيذي.

  
يجوز للرئيس أن يفوض أي من مهام منصبه لنائب رئـيس الجمعيـة أو فـي حـال عـدم وجـود    )2(

أو منــدوب مســمى فــي  األخيــر إلــى أمــين الصــندوق، أو أي أحــد أعضــاء المكتــب التنفيــذي،
  المجلس، أو رئيس أية لجنة فنية، أو األمين العام حيثما أمكن ذلك.

  

  اإلنتخاب    .34المادة 
  .12، 11   ينتخب المجلس رئيسًا الجمعية وفقًا ألحكام الفصلين) 1(
  

النائـب بمهـام إذا أصبح الرئيس غير قادر بشكل مؤقت على القيـام بمهـام منصـبه، يقـوم   )2(
  رئيس الجمعية إلى أن يصبح الرئيس قادرًا على متابعة المهام المناطة به.
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إذا أصبح منصب الرئيس شاغرًا في الفترة ما بين اجتماعات المجلس أو إذا وألي سبب،  )3(
أصبح الرئيس غير قادر بشكل دائم على القيـام بمهـام منصـبه، يقـوم  نائـب الـرئيس بتلـك 

انتهــاء االجتمــاع القــادم للمجلــس والــذي ينعقــد بمناســبة انعقــاد دورة الجمعيــة  المهــام لحــين
العمومية. إذا لم يتواجد نائب الرئيس أو لم يكـن قـادرًا علـى القيـام بمهـام الـرئيس باإلنابـة، 

رئـــيس مؤقـــت يقـــوم بمهـــام الـــرئيس لحـــين انتهـــاء  انتخـــابيترتـــب علـــى المكتـــب التنفيـــذي 
  االجتماع القادم للمجلس.
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  نائب الرئيس  |الفصل الثامن 
  

  المهام    .35المادة 
  قوم نائب رئيس الجمعية بما يلي:

  

القيــام بمهــام الــرئيس وفــق مــا تقتضــيه مصــلحة العمــل خــالل أيــة فتــرة يكــون الــرئيس غيــر ) 1(
  قادر على أداء مهامه أو أية مهام يكلفه بها الرئيس؛

  

الرئيس إلى حين اختتام االجتماع المقبل للمجلس الذي ينعقـد بمناسـبة انعقـاد  القيام بمهام) 2(
الجمعيــة العموميــة، إذا أصــبح الــرئيس غيــر قــادر بشــكل دائــم علــى القيــام  بمهامـــه أو إذا 

  أصبح منصب الرئيس شاغرًا قبل الموعد المحدد.

  
    وفترة عمله االنتخاب   .36المادة 

يذي من بين أعضائه بناًء على توصية من رئيس الجمعية نائبًا للرئيس ينتخب المكتب التنف) 1(
تبدأ فترة عمله من وقت انتخابه وتنتهي عند اختتام االجتماع التالي للمجلس الذي ينعقد 

  بمناسبة انعقاد دورة الجمعية العمومية.
  

ئيس تعيين إذا أصبح نائب الرئيس غير قادر بشكل مؤقت على القيام بمهامه، على الر ) 2(
عضو آخر من المكتب التنفيذي للقيام بمهام نائب الرئيس إلى تمكن األخير من العودة 

  لمباشرة واجباته.
  
ينتخب المكتب التنفيذي بنــاء على توصيــة مـن الرئيس نائبًا جديــدًا للرئيس إذا فقــــد نائب ) 3(

رئيس شاغرًا ألي سبب كان الرئيس عضويته في المكتب التنفيذي أو أصبح منصب نائب ال
 أو أصبح نائب الرئيس غير قادر بشكل دائم على أداء مهام منصبه.



 30



 31

  أمين الصندوق  |الفصل التاسع 
  

  المهام     .37المادة 

  يقوم أمين الصندوق بما يلي:
لفترة الثالث سنوات  مرة كل ثالث سنوات مسودة الموازنة التنفيذي للمكتبيقدم   )1( 

القادمة و يقترح في كل سنة إذا تطلب األمر ذلك، أية  تعديالت الزمة على  
  الموازنة المصادق عليها من قبل المجلس؛ 

  
اإلشراف على اإلدارة المالية في الجمعية بما في ذلك النفقات، واالستثمارات   )2( 

  وتحصيل اإلشتراكات.
  

فقات الجمعية خالل السنة المالية المنتهية والميزانية في نهاية تقديم بيانًا بإيرادات ون  )3( 
  في كل سنة. التنفيذي السنة المالية للمكتب

  
تقرير يبين الوضع المالي للجمعية خالل الفترة المنصرمة الالحقة  الجتماع تقديم   )4( 

ة المجلس السابق وذلك لعرضها في كل اجتماع للمجلس ينعقد بمناسبة انعقاد دور 
  الجمعية العمومية.

  
  أو المكتب التنفيذي. اللوائح الماليةأداء أية مهام أخرى نص عليها الدستور أو    )5( 

  
  اإلنتخاب      .38المادة 

  .12و  11ينتخب المجلس أمين الصندوق وفقًا ألحكام الفصلين ) 1(
  

تعيين عضو ى الرئيـس ــ، علامهـإذا تبين أن أمين الصندوق غير قادر مؤقتًا على القيام بمه) 2(
من المكتب التنفيذي  للقيام بأعمال أمين الصندوق خالل انقطاع أمين الصندوق عن أدائه 

 .إلى حين عودته لمزاولة واجباته لعمله
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المجلس أو إذا أصبح أمين  اجتماعاتإذا شغر منصب أمين الصندوق في الفترة ما بين ) 3(
مهامه بشكل دائم  ألي سبب كان، يقوم  المكتب التنفيذي الصندوق غير قادر على أداء 

أمين صندوق  مؤقت لمتابعة مهام أمين  بانتخاببناًء على توصية من رئيس الجمعية 
المقبل للمجلس الذي ينعقد بمناسبة اجتماع الجمعية   االجتماعالصندوق حتى اختتام 

  .العمومية
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  مين العاماأل |الفصل العاشر 
  

  المهام  .39المادة 
  يقوم األمين العام ما يلي: 

  

إدارة وتوجيه أنشطة الجمعية وخصوصًا العمليات المرتبطة باألمانة العامة.  وبهذه الصفة )  1(
  يراقب األمين العام ما يلي:

  

  اإللتزام بتنفيذ  قرارات األجهزة الرئيسية وكبار موظفي الجمعية.( أ )    
  

االستغالل الفَعال للموارد البشرية والمالية للجمعية إلنجاز برنامج األنشطة وفقًا (ب)  
  للموازنة المصادق عليها.

  
)   إعالم رئيس الجمعية وأمين صندوقها بأية أمور تتعلق بأعمال الجمعية وعمليات األمانة 2(

  العامة التي تلزمهم بتنفيذ المهام المرتبطة بوظائفهم.
  
قدر المستطاع  االعتبارٕانهاء خدمات موظفي األمانة العامة للجمعية آخذين بعين تعيين و   )3(

ير عام  مكتب العمل بين رئيس الجمعية نيابة عن المكتب التنفيذي ومد االتفاقيةشروط 
  .الدولي

  

 المكتب التنفيذي   ممارسة أية أعمال أخرى أدرجت ضمن مهام منصبه وفقًا للدستور أو  )4(

  

  *االنتخاب والوالية والتعيين     .40مادة ال
 .12ألحكام الفصل  استناداينتخب المجلس األمين العام،  )1(

 .واليته تدوم والية األمين العام ست سنوات. وال يوجد حد أقصى لتجديد )2(

  .أو انهائهايقرر المجلس، قبل انتهاء الوالية الراهنة، تجديد والية األمين العام  )3(

، يتشاور رئيس الجمعية، الذي يمثل المجلس، أو تجديد الوالية األمين العام انتخاببعد  )4(
 أحكاممع المدير العام لمكتب العمل الدولي فيما يخص تعيين الشخص المنتخب وكذا 

  .هذا التعيين وبنود
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ارتأى أن هذا األمر يجوز للمجلس إعادة النظر في والية األمين العام في أي وقت، اذا  )5(
، إلى وجود سبب إلنهاء والية األمين . وٕاذا خُلص المجلس، بعد إعادة النظرضروري

العام، يتشاور رئيس الجمعية، الذي يمثل المجلس، مع المدير العام لمكتب العمل الدولي، 
  لتفعيل اإلنهاء.

إذا أصبح األمين العام غير قادر بشكل مؤقت على أداء مهامه / مهامها بعد التشاور   )6(
مع رئيس الجمعية يقوم بنفسه باختيار موظف من األمانة العامة ليقوم بأعمال األمين 
العام إلى أن يتمكن األمين العام األصلي من متابعة تلك المهام شخصيًا، وٕاذا تبين 

أن األمين العام غير قادر على تعيين من يقوم بأعماله، يكلف الرئيس ولظروف استثنائية 
  بذلك.

إذا أصبح منصب األمين العام شاغرًا أو إذا، أصبح األمين العام  ألي سبب كان وبشكل  )7(
دائم غير قادر على أداء مهام منصبه يقوم  رئيس الجمعية بعد استشارة مدير عام مكتب 

ندوق  بتعيين أمين عام مؤقت  يقوم بكافة أعمال األمين العام العمل الدولي وأمين الص
القادم للمكتب، ويترتب على الرئيس فورًا إعالم أعضاء   االجتماعإلى حين انعقاد 

  لمجلس خطيًا بهذا التعييين في االمكتب التنفيذي والمندوبين المسمي

مين العام المؤقت في اجتماعه الرئيس لأل اختياريطلب من المكتب التنفيذي الموافقة على  )8(
فإذا وافق المكتب التنفيذي فيستمر األمين العام المؤقت  بأداء . االختياراألول بعد هذا 

جميع الواجبات المناطة باألمين العام إلى حين انتخاب أمين عام جديد خالل اجتماع 
رئيس، يقوم بتعيين أمين ال اختيارالمجلس الالحق.  وٕاذا لم يصادق المكتب التنفيذي على 

عام مؤقت ليؤدي جميع الواجبات المناطة باألمين العام إلى حين انتخاب أمين عام جديد 
 الالحق للمجلس.  االجتماعخالل 

تشرين  15يوم  المنعقدةخالل الجمعية العامة الثانية والثالثين  ، الذي اعتمدلُيطَبق النص المعدَ *
  اًرا من انتخاب األمين العام المقبل لإليسا.اعتب، 2016الثاني/نوفمبر 
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  وأمين          األحكام العامة لمنصب الرئيس  |الفصل الحادي عشر 
   الصندوق وأعضاء لجنة المراقبـة                          

  

  ، وفترة العمل     االنتخاب .41 المادة 
ينتخب المجلس رئيس الجمعية وأمين الصندوق وأعضاء لجنة المراقبة عند انعقاده   )1(

  بمناسبة اجتماع دورة الجمعية العمومية.
  
س وأمين الصندوق وأعضاء لجنة المراقبة عند اختتام  اجتماع تبدأ فترة عمل الرئي  )2(

المجلس الذي تتم  اجتماعات، وتنتهي عند اختتام االنتخابالمجلس الذي تتم فيه عملية 
  القادمة. االنتخاباتفيه 

  
يمكن إعادة انتخاب من يشغل كل من منصب الرئيس أو أمين الصندوق أو عضو لجنة   )3(

إعادة  استثنائيةائب المدقق لمرة واحدة فقط. ويمكن ضمن ظروف ن باستثناءالمراقبة 
  . 44) من المادة 4انتخاب كل منهم لمرة ثانية وفقًا لما ورد في أحكام البند (

    
  ال يوجد حد معين لعدد المرات التي يجوز فيها للمرشح أن يشغل منصب نائب مدقق.

  

 مؤهالت شاغل الوظيفة.   42المادة 

ب أن يكون كل مرشح لرئاسة الجمعية وأمين الصندوق أو عضو لجنة المراقبة يج  )1(
  موظفًا على رأس عمله لدى عضو فاعل.

  
خدمات من يشغل منصب الرئيس أو أمين الصندوق أو عضو لجنة المراقبة  انتهتإذا   )2(

لدى عضو فاعل تعتبر خدماته في المنصب الذي يشغله في الجمعية منهية أيضًا 
المكتب التنفيذي عندها انتخاب عضو مؤقت يخلفه في المنصب الشاغر وفقًا لما وعلى 

) من 3أو البند ( 34) من المادة 3أو البند ( 31) من المادة 2ورد في نص البند (
  .38المادة 
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   االنتخابات  |الفصل الثاني عشر 

  
  ترشيحاتلجنة ال      .43المادة 

يقوم المكتب التنفيذي بناء على توصية من رئيس الجمعية بتشكيل لجنة الترشيحات   )1(
  بحيث تتكون من خمس من أعضائه على األقل.

  

  تقوم لجنة الترشيحات بما يلي:  )2(
  

حسـب واقع الحال  45أو  44التأكد من مؤهالت المرشحين وفقًا ألحكام المادة   (أ)
  وأمين الصندوق و األمين العام أو عضو لجنة المراقبة. لمنصب الرئيس

  

إعداد تقرير عن كل مرشح لدراسته من قبل المكتب التنفيذي الذي بدوره يحولها (ب) 
  للمجلس مع أية توصيات و مالحظات يراها ضرورية.

    
إنجاز المهام المنصوص عليها وفقًا لهذا الدستور أو التي يكلفه بها المكتب   (ج)

  فيذي.التن
  

  .قواعدها االجرائيةد تقوم لجنة الترشيحات باختيار رئيسًا لها من بين أعضائها وتحد  )3(
  

. إجراءات الترشيح لكل من منصب رئيس الجمعية وأمين الصندوق 44المادة 
 وأعضاء لجنة المراقبة

الترشيح قبل ثمانية عن بداية  الفاعلين األعضاءلجميع  يقوم المدير العام باإلعالن خطياً   )1(
و في أية حال قبل  االنتخاباتأشهر على األقل من اجتماع المجلس الذي تجري فيه 

) 2ثالثة أشهر على األقل من الموعد النهائي لتقديم الترشيحات وفقًا لما ورد في البند (
  من هذه المادة.

  
د أقصى من اجتماع تقدم جميع الترشيحات إلى األمين العام قبل خمسة أشهر كح  )2(

.  ويقوم المكتب التنفيذي بناًء على توصية من لجنة االنتخاباتالمجلس الذي تجري فيه 
الترشيحات بتحديد موعد نهائي أقرب لتقديم الترشيحات آخذين بعين االعتبار اإلجراءات 

  المحددة في هذا الفصل.
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سه / نفسها على أن يقوم تقدم كافة الترشيحات من قبل عضو فاعل أو من المرشح نف  )3(
  أعضاء فاعلين من دولتين على األقل بتزكية المرشح الواحد.

  
) من 1في حال عدم وجــود مرشحين تنطبق عليهم المواصفــات الواردة في نص البند (  )4(

وهذه المادة، يمكن للمكتب بناًء على توصية من لجنة الترشيحات كلما أمكن  42المادة 
جراءات التي تراها مناسبة لشغر الوظيفة موضوع الترشيح سواء بشكل ذلك، من اقتراح اإل

  شاغل المنصب وفق متطلبات الحال. انتخابدائم أو مؤقت بما في ذلك إعادة 
  

  إجراءات الترشيح لمنصب األمين العام  .45 المادة 

يع األعضاء يدعو رئيس الجمعية خطيًا المرشحين لتقديم طلباتهم ويقوم بإرسالها لجم  )1(
وأي فرد أو منظمة يحددها الرئيس وذلك قبل ستة أشهر على األقل  المنتسبينالفاعلين و 

و في أي حال قبل ثالثة أشهر على األقل  االنتخابمن اجتماع المجلس الذي يتم فيه 
) من هذه 2من الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشيح كما نص عليه في أحكام البند (

  المادة. 
  

يجب تقديم الترشيحات للرئيس في موعد أقصاه ثالثة أشهر على األقل من اجتماع   )2(
.  ويقوم المكتب التنفيذي بناًء على توصية من لجنة االنتخابالمجلس الذي يتم فيه 

الترشيحات بتحديد موعد نهائي لتقديم الترشيحات مع األخذ بعين االعتبار اإلجراءات 
 المحددة في هذا الفصل.

 

  للمرشحين أيضًا  التقدم لشغل منصب األمين العام. 44) من المادة 3يسمح البند (  )3(

  

  االنتخابإجراءات  .46 المادة 

يجب أن يحصل أي مرشح لمنصب الرئيس أو أمين الصندوق أو لعضوية لجنة المراقبة   )1(
لتصويت حق ام هلمن ل الفّعالة أو األمين العام، على أكثر من نصف أصوات الحاضرين

  .20) من المادة 2) أو (1( وفقَا للفقرات
  

إذا كان هناك أسماء أكثر من مرشحين اثنين ولم يحصل أي مرشح على عدد األصوات   )2(
المحدد في البند السابقة، ينسحب ترشيح الشخص الذي حصل على أقل األصوات ويتم 
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احد العدد المطلوب من إعادة التصويت.  ويكرر هذا اإلجراء لحين تحقيق مرشح و 
  األصوات.
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   تنظيم أنشطة الجمعية  |الفصل الثالث عشر 
  

  تأسيس اللجان الفنية   .47 المادة 

يضع المكتب التنفيذي الهيكل التنظيمي للجان الفنية الالزم لتنفيذ برنامج األنشطة الذي يقرره 
ويحدد البنود المرجعية لكل لجنة.   ويمكن  16أ) من المادة 2ألحكام البند ( المجلس وفقاً 

  للمكتب تعديل هيكل اللجان الفنية كما يراه ضروريًا وبنودها المرجعية.
  

 تعيين رؤساء اللجان الفنية   .48المادة 

  فنية. يعين المكتب التنفيذي بناء على توصية من رئيس الجمعية رئيسًا لكل لجنة   )1(
  

ى رأس لتحقيق شروط تعيين رئيس لجنة فنية يجب أن يكون الشخص المرشح للتعيين عل  )2(
  .عمله لدى عضو فاعل أو منتسب

  
تعتبر الكفاءة الشخصية في مجال عمل اللجنة الفنية، المؤهل األساسي لتعيين رئيسًا    )3(

من بين األعضاء المنتخبين لها على أن يتم اختيار رؤساء اللجان الفنية، حيثما أمكن، 
  في المكتب التنفيذي.

  
يدعو األمين العام، قبل ثمانية أشهر على األقل من كل دورة للجمعية العمومية، لتقديم   )4(

طلبات الترشيح لرئاسة اللجان الفنية وترسل هذه الدعوات لجميع األعضاء الفاعلين 
  .المنتسبينو 

  

  ةمدة رئاسة اللجان الفني    .49 المادة
تبدأ فترة رئاسة اللجان الفنية عند تعيين المكتب التنفيذي لهم وتنتهي باختتام اإلجتماع   )1(

  التالي للمجلس الذي ينعقد بمناسبة انعقاد دورة الجمعية العمومية. 
 

إذا أصبح رئيس لجنة فنية غير قادر بصورة مؤقتة على القيام بمهام منصبه، يتولى   )2(
اللجنة، إن وجد، أعمال رئيس اللجنة إلى أن يباشر الرئيس األصيل مهامه.  نائب رئيس

وفي حال عدم وجود نائب رئيس للجنة يقوم رئيس الجمعية بتعيين رئيس مؤقت لها لحين 
  مباشرة رئيس اللجنة الذي عينه المكتب التنفيذي مهامه / مهامها.
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أو  ا لدى العضو الفاعل أو المنتسبغلهإذا فقد رئيس لجنة فنية ما وظيفته التي يش  )3(
أصبح غير قادر بشكل دائم على القيام بمهام منصبه ألي سبب كان، يقوم المكتب 

 التنفيذي بناء على توصية من رئيس الجمعية بتعيين خلفًا له.

  
  المناصب العليا األخرى وأعضاء اللجان الفنية .50 المادة 

اه ضروريًا أن يعين نائبــًا للرئيس وكبــار موظفين آخرين يمكن لرئيس لجنة فنيــة ما كما ير  
وأعضاء اللجنة وذلك وفق البنود المرجعية لكل لجنة فنية يضعها المكتب التنفيذي استنادا 

  .47ة مادلل
  

  األنشطة الوقائية   .51 المادة 
  

  سيكون للجمعية برنامج متميز في مجال الوقاية.   ) 1(
  

مج الوقائي على أساس األقسام الدولية وهيئات أخرى مماثلة يقرر سيتم هيكلة البرنا  )2(
المكتب التنفيذي تشكيلها وحلها وفترة واليتها وبنودها المرجعية وفق قواعد ثابتة يتم 

  إقرارها من قبل المكتب التنفيذي .
  

ن من األقسام تتولى لجنة خاصة للوقاية إدارة البرنامج الوقائي تتكون من ممثلين منتخبي  )3(
) من هذه المادة.  يتبنى المكتب 2الدولية وهيئات أخرى كما هو مشار إليها في الفقرة (

  التنفيذي القواعد الثابتة  للجنة الخاصة.
  

تنتخب اللجنة الخاصة للوقاية رئيسها الذي سيتم دعوته للمشاركة في جميع اجتماعات   )4(
  المكتب التنفيذي.

  
 إلقليميونالمنسقون ا .52المادة 

يحق لألعضاء الفاعلون من إقليم ما تعيين أحد أعضاء المكتب التنفيذي من نفس   )1(
  إقليمهم كمنسق إقليمي إذا قرروا ذلك.
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يستخدم األعضاء الفاعلون من إقليم ما أي إجراءات يتفقون عليها لتعيين المنسق عن   )2(
  إقليمهم وتحديد الشروط المرجعية له.

  
  نسق اإلقليمي بما يلي:يقوم الم  )3(
  

  (أ)   تقديم االستشارة لرئيس الجمعية حول ترشيحات أعضاء المكتب التنفيذي     
  عن اإلقليم الذي يمثله.      

  

  (ب)   المشاركة في التخطيط ألنشطة الجمعية في اإلقليم. 
  

  (ج)   ممارسة أية مهام أدرجت ضمن مهام منصبه من قبل أعضاء اإلقليم. 
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 45

   التمويل   |الفصل الرابع عشر 
  

  االشتراكات ومصادر التمويل األخرى    .53 المادة 
تنبثق المصادر المالية للجمعية من االشتراكات الشهرية التي يؤديها األعضاء ومن أي   )1(

  مصادر أخرى يصادق عليها المجلس أو المكتب التنفيذي.
   

الشتراك السنوي لكل عضو فاعل باعتماد نظام تجميع النقاط، بحيث يعكس إلى يحدد ا  )2(
اللوائح كل عضو توضح   جانب أمور أخرى، عدد األشخاص المشمولين الذين يغطيهم 

  ) طريقة تحديد عدد النقاط الممنوحة لكل عضو.54الواردة في المادة ( المالية
  

ويخضع ألي أحكام تذكر في  تسبنم مجلس االشتراك السنوي لكل عضويحدد ال   )3(
  .اللوائح المالية

  
  اللوائح المالية .54المادة 

   اللوائحالتي ستحكم اإلدارة المالية للجمعية.  تحدد تلك  اللوائح الماليةتبنى المكتب التنفيذي ي 
  ما يلي:

  

  تواريخ بداية ونهاية السنة المالية للجمعية.   )1(
   
  ).53) من المادة (2االشتراك المشار إليها في البند ( طريقة تحديد نقاط    )2(

  
طريقة احتساب االشتراكات السنوية لألعضاء الفاعلين، باعتماد نقاط االشتراك.  تحدد     )3(

تلك الطريقة الحد األدنى لنقاط االشتراك للعضو الفاعل والحد األقصى لكافة األعضاء 
  الفاعلين من دولة ما.

  
تخاذ اإلجراءات التي من شأنها ضمان االستخدام الفعال والكفؤ لمصادر الجمعية ا  )4(

  وااللتزام التام بقواعد المساءلة في استخدام تلك المصادر.
  

أي شأن آخر يتعلق باإلدارة المالية للجمعية يتماشى مع هذا الدستور ويرى المكتب   )5(
  التنفيذي أن هناك حاجة له.
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 47

  تعديل الدستور  |الفصل الخامس عشر 

  تعديل الدستور  .55المادة 
  

  يحق للجمعية العمومية وحدها تعديل الدستور.  )1(
   
يتولى المكتب التنفيذي دراسة أي تعديل يقترح على الدستور قبل وضعه أمام الجمعية   )2(

   العمومية.
ألمين العام قبل اجتماع المكتب التنفيذي بشهرين ترسل التعديالت المقترحة خطيًا ل         

 على األقل.

  

ينقل األمين العام التعديل المقترح إلقراره من قبل الجمعية العمومية، وأي مالحظات أو   )3(
 توصيات يراها المكتب التنفيذي مناسبة.

موافقة المكتب التنفيذي على التعديل المقترح، يجب أن يدعم ذلك عدم وفي حال 
دول على األقل قبل عرضه على  5أعضاء فاعلين من  10افقة ما ال يقل عن بمو 

الجمعية العمومية إلقراره.  وفي تلك الحالة يرسل األعضاء الفاعلون تأييدهم للتعديل 
خطيًا لألمين العام قبل شهر على األقل من بدء دورة الجمعية العمومية التي سيقدم 

  التعديل المقترح خاللها.
  
بر قرار الجمعية العمومية بخصوص تعديل الدستور ساري المفعول إذا أيد ذلك يعت  )4(

 وفقَا ألحكام الفقراتلتصويت حق اهم للحاضرين ممن ل الفّعالة صواتاألثالثة أرباع 
  .14) من المادة 3) أو(2(
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 49

  الجمعية حل  |سادس عشر الفصل ال
  

  حل الجمعية   .56 المادة
  
الدولية للضمان  الجمعية حل بشأن قرار اتخاذ وحدها العمومية للجمعية يحق  )1(

 التصفية إجراءات تحديد للجمعية يحق القرار، ذلك مثل اتخاذ حال وفي ،االجتماعي
  .موال المتبقيةالتي يجب إتباعها و كذلك تعيين المؤسسة التي ستؤول إليها األ

  
ُتحَول األموال المتبقية بالكامل لفائدة مؤسسة تهدف إلى مصلحة  ،في حالة حل الجمعَية )2(

. و البد أن تماثل في أهدافها تلك األهداف التي تهدف إليها الجمعية الحاليةعامة 
تكون المؤسسة المستفيدة معفاة من الضرائب في جنيف. و ال يجوز في أي حال من 

أن ُتعاد األموال المتبقية إلى المؤسسات األعضاء في الجمعية أو أن ُتستعمل األحوال 
 كَليا أو جزئيا لمصلحة هذه المؤسسات.

  

  5) .(4).5( للمادة وفًقا الجمعية وتصفية بحل يتعلق قرار أي اتخاذ يتم )3(
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 51

  األحكام الختامية  |الفصل السابع عشر 
  

  خيرةألالفقرة ا  .57 ة الماد

 15يوم  المنعقدة، الذي اعتمد خالل الجمعية العامة الثانية والثالثين النظام االساسييدخل هذا 
  في بنما سيتي، حيز التنفيذ في نفس التاريخ. 2016تشرين الثاني/نوفمبر 

    
في ل هذا الدستور محل الدستور الساري المفعول حتى تاريخه. ويتم اعتماد النص الفرنسي يحُ 
  .حدوث اختالفات في تأويل الترجمة بين اللغات المختلفة حال


