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اتفاقية
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
بالنظر إلى احلاجة إلى التنمية املستدامة ،وتقليل اخلسائر في األرواح واملمتلكات
الناجمة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من األحداث املفجعة املرتبطة بالطقس واملناخ
واملاء ،وكذلك حماية البيئة واملناخ العاملي لألجيال البشرية احلالية والقادمة،
وتسليم ًا بأهمية إقامة نظام دولي متكامل لرصد بيانات ونواجت األرصاد اجلوية
والهيدرولوجيا والبيانات والنواجت املتصلة بهما وجمعها ومعاجلتها ونشرها،
وتأكيد ًا من جديد على األهمية احليوية ملهمة املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية
ولألرصاد اجلوية الهيدرولوجية والهيدرولوجيا في رصد وفهم الطقس واملناخ
وفي تقدمي خدمات األرصاد اجلوية والهيدرولوجيا واخلدمات املتصلة بهما لتلبية
االحتياجات الوطنية ذات الصلة ،التي ينبغي أن تشمل املجاالت التالية:
حماية األرواح واملمتلكات،
(أ)
(ب) حماية البيئة،
(ج) اإلسهام في حتقيق التنمية املستدامة،
(د) تعزيز عملية رصد وجمع بيانات األرصاد اجلوية والبيانات
الهيدرولوجية واملناخية على املدى الطويل؛ مبا فيها البيانات البيئية ذات الصلة،
		 (ه) تعزيز بناء القدرات احمللية،
		 (و) الوفاء بااللتزامات الدولية،
		 (ز) اإلسهام في التعاون الدولي،
وتسليم ًا أيض ًا بضرورة أن يعمل األعضاء مع ًا من أجل تنسيق وتوحيد وحتسني
املعلومات املتعلقة باألرصاد اجلوية واملناخية والهيدرولوجية واملعلومات املتصلة بها
وتشجيع تبادل هذه املعلومات بفعالية فيما بينها دعم ًا لألنشطة البشرية،
وبالنظر إلى أن أفضل سبيل لتنسيق األرصاد اجلوية على املستوى الدولي هو تولي
منظمة دولية واحدة املسؤولية عن ذلك،
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االتفاقية

وبالنظر أيض ًا إلى احلاجة إلى قيام تعاون وثيق مع املنظمات الدولية األخرى العاملة
أيض ًا في مجاالت الهيدرولوجيا واملناخ والبيئة،
تتفق األطراف املتعاقدة على االتفاقية اآلتية:
القسم األول
التأسيس
املادة 1
أنشئت مبقتضى هذا «املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية» (املسماة فيما يلي
«باملنظمة»).
القسم الثاني
املادة 2
األغراض
أغراض املنظمة هي:
تيسير سبل التعاون العاملي إلنشاء شبكات من احملطات للقيام
(أ)
بعمليات األرصاد اجلوية واألرصاد الهيدرولوجية وغيرها من األرصاد اجليوفيزيائية
املتصلة باألحوال اجلوية وتشجيع إنشاء مراكز لتقدمي خدمات األرصاد اجلوية
واخلدمات املتصلة بها ورعاية املراكز املوجودة؛
(ب) تشجيع إنشاء نظم للتبادل السريع ملعلومات األرصاد اجلوية
واملعلومات املتصلة بها ومواالتها؛
(ج) العمل على توحيد األرصاد اجلوية واألرصاد املتصلة بها وطرق
نشر األرصاد واإلحصائيات؛
(د) توسيع دائرة تطبيق األرصاد اجلوية إلى مجاالت الطيران واملالحة
البحرية ومشاكل املياه والزراعة وغير ذلك من أوجه النشاط البشري؛

االتفاقية
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(هـ) تشجيع األنشطة في مجال الهيدرولوجيا التطبيقية وتوثيق
التعاون بني مرافق األرصاد اجلوية واملرافق الهيدرولوجية؛
(و) تشجيع البحوث والتدريب في مجال األرصاد اجلوية وكذلك،
إذا اقتضى األمر ،في املجاالت املتصلة بها واملعاونة في تنسيق اجلوانب الدولية ملا
ُيجرى من بحوث وتدريب.
القسم الثالث
العضوية
املادة 3
األعضاء
لآلتي ذكرهم أن يصبحوا أعضاء في املنظمة باتباع اإلجراءات املقررة في هذه
االتفاقية:
أية دولة كانت ممثلة في مؤمتر مديري املنظمة الدولية لألرصاد
(أ)
اجلوية الذي ُعقد في واشنطن العاصمة في  22أيلول/سبتمبر  1947حسب القائمة
الواردة في املرفق األول لهذه االتفاقية ،توقع على هذه االتفاقية وتصدق عليها وفق ًا
للمادة  32أو تنضم إليها وفق ًا للمادة 33؛
(ب) أي عضو في األمم املتحدة لديه مرفق لألرصاد اجلوية ،باالنضمام
إلى هذه االتفاقية وفق ًا للمادة 33؛
(ج) أية دولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن مباشرة عالقاتها الدولية
ولديها مرفق لألرصاد اجلوية ،لم يرد اسمها في املرفق األول لهذه االتفاقية وليست
عضواً في األمم املتحدة ،بعد أن تقدم طلب عضوية إلى أمانة املنظمة وبعد أن
يوافق على هذا الطلب ثلثا أعضاء املنظمة املذكورين في الفقرات (أ) و (ب)
و (ج) من هذه املادة ،وذلك باالنضمام إلى هذه االتفاقية وفق ًا للمادة 33؛
(د) أي إقليم أو مجموعة أقاليم لديها مرفق خاص لألرصاد اجلوية
وورد اسمها في املرفق الثاني لهذه االتفاقية ،متى قامت بتطبيق هذه االتفاقية نيابة
عنها وفق ًا للفقرة (أ) من املادة  34الدولة أو الدول املسؤولة عن مباشرة عالقاتها
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الدولية والتي كانت ممثلة في مؤمتر مديري املنظمة الدولية لألرصاد اجلوية الذي ُعقد
في واشنطن العاصمة في  22أيلول/سبتمبر  1947حسب القائمة الواردة في املرفق
األول لهذه االتفاقية؛
(هـ) أي إقليم أو مجموعة أقاليم لم يرد اسمها في املرفق الثاني لهذه
االتفاقية لديها مرفق خاص لألرصاد اجلوية ولكنها غير مسؤولة عن مباشرة عالقاتها
الدولية وتطبق هذه االتفاقية نيابة عنها وفق ًا للفقرة (ب) من املادة  34بشرط أن
يقدم عضو املنظمة املسؤول عن عالقاتها الدولية طلب العضوية وأن يحظى هذا
الطلب مبوافقة ثلثي أعضاء املنظمة املذكورين في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من
هذه املادة؛
(و) أي إقليم مشمول بالوصاية أو مجموعة أقاليم مشمولة بالوصاية،
لديها مرفق خاص لألرصاد اجلوية ،تتولى إدارتها األمم املتحدة وتطبق عليها األمم
املتحدة هذه االتفاقية وفق ًا للمادة .34
ويجب أن ينص في أي طلب يقدم لعضوية املنظمة على فقرة هذه املادة التي تطلب
العضوية مبقتضاها.
القسم الرابع
التنظيم
املادة 4
(أ) تتألف املنظمة من:
( )1املؤمتر العاملي لألرصاد اجلوية (املسمى فيما يلي باملؤمتر)؛
( )2املجلس التنفيذي؛
( )3احتادات األرصاد اجلوية اإلقليمية (املسماة فيما يلي
«باالحتادات اإلقليمية»)؛
( )4اللجان الفنية؛
( )5األمانة.

االتفاقية
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(ب) يكون للمنظمة رئيس وثالثة نواب للرئيس ،ويكونون هم أيض ًا
رئيس ونواب رئيس املؤمتر واملجلس التنفيذي.
املادة 5

يقرر أعضاء املنظمة أنشطة املنظمة وتصريف شؤونها.
والذي يتخذ هذه املقررات ،في األحوال العادية ،هو املؤمتر في

(أ)
دورات انعقاده؛
(ب) على أنه يجوز كذلك ألعضاء املنظمة ،في املسائل التي لم
تقصر االتفاقية سلطة اتخاذ مقررات بشأنها على املؤمتر ،اتخاذ مقررات باملراسلة
حني يقتضي األمر اتخاذ إجراء عاجل بشأنها بني دورات املؤمتر .ويجري التصويت
على هذا النحو متى تلقى األمني العام طلب ًا بذلك من أغلبية أعضاء املنظمة أو متى
قرر ذلك املجلس التنفيذي.
ُ
وترى عملية التصويت في هذه احلالة وفق ًا ألحكام املادتني  11و 12من االتفاقية
ولالئحة العامة (املشار إليها فيما يلي حتت اسم «الالئحة»).
القسم اخلامس
أعضاء اجلهاز الرئاسي للمنظمة
وأعضاء املجلس التنفيذي
املادة 6
ال يجوز أن ينتخب ملناصب رئيس ونواب رئيس املنظمة
(أ)
وملنصبي رئيس ونائب رئيس االحتادات اإلقليمية وكذلك ،مع مراعاة أحكام املادة
( 13ج) ( )2من االتفاقية ،لعضوية املجلس التنفيذي ،سوى األشخاص الذين
يعينهم أعضاء املنظمة ألغراض هذه االتفاقية مديرين ملرافقهم املختصة باألرصاد
اجلوية أو باألرصاد اجلوية الهيدرولوجية ،وذلك على الوجه املبني في الالئحة؛
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(ب) يعمل جميع أعضاء اجلهاز الرئاسي للمنظمة وأعضاء املجلس
التنفيذي ،بصدد أداء واجباتهم ،ممثلني للمنظمة ال ممثلني ألعضاء بعينهم في املنظمة.
القسم السادس
املؤمتر العاملي لألرصاد اجلوية
املادة 7
تشكيل املؤمتر
املؤمتر هو اجلمعية العامة للمندوبني الذين ميثلون أعضاء املنظمة
(أ)
وهو بهذه الصفة أعلى هيئة في املنظمة؛
(ب) يرشح كل عضو من أعضاء املنظمة أحد مندوبيه مندوب ًا رئيسي ًا
لدى املؤمتر .ويجب أن يكون هذا املندوب مدير مرفق األرصاد اجلوية أو األرصاد
اجلوية الهيدرولوجية التابع للعضو؛
(ج) يجوز للرئيس توخي ًا ألكبر متثيل فني ممكن أن يدعو أي مدير
ملرفق من مرافق األرصاد اجلوية أو األرصاد اجلوية الهيدرولوجية أو أي فرد آخر حلضور
املؤمتر ولالشتراك في مناقشاته وفق ًا ألحكام الالئحة.
املادة 8

الوظائف
باإلضافة إلى الوظائف املبينة في مواد أخرى من االتفاقية تكون واجبات املؤمتر
الرئيسية هي:
(أ)
رسم سياسات عامة لتحقيق أغراض املنظمة الواردة في املادة 2؛
(ب) تقدمي توصيات إلى أعضاء املنظمة في املسائل الداخلة ضمن
أغراضها؛
(ج) إحالة أي مسألة داخلة ضمن أحكام االتفاقية إلى أية هيئة من
هيئات املنظمة متلك صالحية التصرف فيها؛
(د) وضع اللوائح التي حتدد إجراءات مختلف هيئات املنظمة وعلى
األخص اللوائح العامة والفنية واملالية والنظام األساسي للموظفني؛
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النظر في تقارير وأنشطة املجلس التنفيذي واتخاذ اإلجراءات

(هـ)
الالزمة في شأنها؛
(و) إنشاء احتادات إقليمية وفق ًا ألحكام املادة  18وتعيني حدودها
اجلغرافية وتنسيق أنشطتها والنظر في توصياتها؛
(ز) إنشاء جلان فنية وفق ًا ألحكام املادة  19وحتديد اختصاصاتها
وتنسيق أنشطتها والنظر في توصياتها؛
(ح) إنشاء أي هيئات إضافية يرى ضرورة لها؛
(ط) حتديد مكان أمانة املنظمة؛
(ي) انتخاب رئيس ونواب رئيس املنظمة وأعضاء املجلس التنفيذي
عدا رؤساء االحتادات اإلقليمية.
وللمؤمتر كذلك أن يتخذ أي إجراء آخر مناسب في املسائل التي تتعلق باملنظمة.
املادة 9

تنفيذ مقررات املؤمتر
على جميع أعضاء املنظمة أن يبذلوا ما في وسعهم لتنفيذ

(أ)
مقررات املؤمتر؛
(ب) وإذا وجد أي عضو من أعضاء املنظمة مع ذلك أن من املتعذر
عليه تنفيذ بعض ما يقضي به قرار فني اتخذه املؤمتر فعليه أن يبلغ أمني عام املنظمة
مبا إذا كان عدم قدرته على التنفيذ مؤقت ًا أم نهائي ًا مع ذكر األسباب.
املادة 10

الدورات
يدعى املؤمتر في األحوال العادية لالنعقاد على فترات تكون
(أ)
أقرب ما ميكن إلى أربع سنوا ت وذلك في املكان والتاريخ اللذين يقررهما املجلس
التنفيذي؛
(ب) يجوز دعوة املؤمتر لالنعقاد في دورة استثنائية مبقرر من املجلس
التنفيذي؛
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(ج) متى تلقى األمني العام طلبات لعقد دورة استثنائية للمؤمتر من
ثلث أعضاء املنظمة فعليه أن يطرح هذا الطلب للتصويت باملراسلة فإذا أيدته
أغلبية بسيطة من أعضاء املنظمة دعيت الدورة االستثنائية لالنعقاد.
املادة 11

التصويت
يكون لكل عضو من أعضاء املنظمة صوت واحد عند التصويت
(أ)
في املؤمتر .ومع ذلك فإن أعضاء املنظمة الذين هم دول (واملشار إليهم فيما يلي
بتعبير «األعضاء الذين هم دول») هم وحدهم الذين ميلكون حق التصويت أو حق
اتخاذ مقرر في املوضوعات اآلتية:
( )1تعديل أو تفسير االتفاقية أو التقدم باقتراحات لعقد اتفاقية
جديدة؛
( )2طلبات العضوية في املنظمة؛
( )3العالقات مع األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى؛
( )4انتخاب رئيس ونواب رئيس املنظمة وأعضاء املجلس التنفيذي
عدا رؤساء االحتادات اإلقليمية.
(ب) تتخذ املقررات بأغلبية ثلثي األصوات املوافق واملخالفة املدلى
بها .على أن انتخاب األفراد للخدمة بأي صفة في املنظمة يتم باألغلبية البسيطة
لألصوات املدلى بها .ومع ذلك ال تسري أحكام هذه الفقرة على املقررات التي
تتخذ وفق ًا للمواد  3و( 10ج) و 25و 26و 28من االتفاقية.
املادة 12

النصاب القانوني
البد لتوافر النصاب القانوني في جلسات املؤمتر من حضور مندوبي أغلبية أعضاء املنظمة،
والبد لتوافره في جلسات املؤمتر التي تتخذ فيها مقررات بشأن املوضوعات التي عددتها
الفقرة (أ) من املادة ( )11من حضور مندوبي أغلبية أعضاء املنظمة الذين هم دول.
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القسم السابع
املجلس التنفيذي
املادة 13
تشكيل املجلس
يتألف املجلس التنفيذي من:
رئيس ونواب رئيس املنظمة؛
(أ)
(ب) رؤساء االحتادات اإلقليمية ،ويجوز أن يحل بدالؤهم محلهم في
الدورات على النحو املبني في الالئحة؛
(ج) سبعة وعشرون مديراً ملرافق األرصاد اجلوية أو األرصاد اجلوية
الهيدرولوجية التابعة ألعضاء املنظمة .ويجوز أن يحل محل هؤالء بدالؤهم في
الدورات بشرط:
` ´1أن يكون هؤالء البدالء من بينتهم الالئحة؛
` ´2أن ال يأتي أكثر من تسعة وال أقل من أربعة من أعضاء املجلس
التنفيذي ،مبا في ذلك رئيس ونواب رئيس املنظمة ورؤساء
االحتادات اإلقليمية والسبعة والعشرون مديراً املنتخبون ،من
إقليم واحد .ويكون حتديد اإلقليم بالنسبة لكل عضو وفق ًا
لالئحة.
املادة 14

الوظائف
املجلس التنفيذي هو الهيئة التنفيذية للمنظمة وهو مسؤول أمام املؤمتر عن تنسيق
برنامج املنظمة وعن استخدام موارد ميزانيتها وفق ًا ملقررات املؤمتر.
وباإلضافة إلى الوظائف التي نص عليها في مواد أخرى من االتفاقية تكون الوظائف
الرئيسية للمجلس التنفيذي هي:
تنفيذ املقررات التي يتخذها أعضاء املنظمة في املؤمتر أو عن
(أ)
طريق املراسلة وإدارة أنشطة املنظمة وفق ًا للمقاصد التي توختها هذه املقررات؛
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(ب) بحث البرنامج وتقديرات امليزانية التي يعدها األمني العام للفترة
املالية التالية ،ورفع مالحظاته وتوصياته بشأنها إلى املؤمتر؛
(ج) النظر في قرارات وتوصيات االحتادات اإلقليمية واللجان الفنية
واتخاذ ما يلزم بشأنها ،إذا اقتضى األمر ،نيابة عن املنظمة وذلك طبق ًا لإلجراءات
املنصوص عليها في الالئحة؛
(د) تقدمي املعلومات الفنية واملشورة واملساعدة في مجاالت نشاط
املنظمة؛
(هـ) دراسة أي موضوع يتعلق باألرصاد اجلوية الدولية وأنشطة املنظمة
املتصلة بها ووضع توصيات بشأنه؛
(و) إعداد جدول أعمال املؤمتر وتزويد االحتادات اإلقليمية واللجان
الفنية باإلرشادات بصدد إعداد برنامج أعمالها؛
(ز) رفع تقرير عن أنشطته إلى كل دورة من دورات املؤمتر؛
(ح) إدارة الشؤون املالية للمنظمة وفق ًا ألحكام القسم احلادي عشر
من االتفاقية.
وللمجلس التنفيذي أن يقوم كذلك بأي وظائف أخرى يعهد بها إليه املؤمتر أو
أعضاء املنظمة مجتمعني.
املادة 15

الدورات
يعقد املجلس التنفيذي دوراته ،في األحوال العادية ،مبعدل
(أ)
دورة على األقل كل عام وذلك في املكان والتاريخ اللذين يحددهما رئيس املنظمة
بعد التشاور مع أعضاء املجلس اآلخرين؛
(ب) توجه الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي وفق ًا
لإلجراءات املنصوص عليها في الالئحة بعد أن يتلقى األمني العام طلبات بذلك من
أغلبية أعضاء املجلس التنفيذي .وجتوز الدعوة أيض ًا لعقد مثل هذه الدورة باالتفاق
بني رئيس املنظمة ونواب الرئيس الثالثة.
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املادة 16

التصويت
تتخذ قرارات املجلس التنفيذي بأغلبية ثلثي األصوات املوافقة
(أ)
واملخالفة املدلى بها .ولكل عضو من أعضاء املجلس التنفيذي صوت واحد فقط ولو
كان عضواً بأكثر من صفة؛
(ب) للمجلس التنفيذي أن يصوت باملراسلة بني دورات انعقاده.
ويجري هذا التصويت وفق ًا للمادة (16أ) واملادة  17من االتفاقية.
املادة 17

النصاب القانوني
البد لتوافر النصاب القانوني جللسات املجلس التنفيذي من حضور ثلثي األعضاء.
القسم الثامن
االحتادات اإلقليمية
املادة 18
تتألف االحتادات اإلقليمية من أعضاء املنظمة الذين تقع
(أ)
شبكاتهم في اإلقليم أو متتد إليه؛
(ب) ألعضاء املنظمة احلق في حضور اجتماعات االحتادات اإلقليمية
التي ال ينتمون إليها وأن يشتركوا في املناقشات وأن يعرضوا آراءهم في املسائل التي
متس مرافق األرصاد اجلوية أو األرصاد اجلوية الهيدرولوجية لديهم ولكن دون أن
يكون لهم حق التصويت؛
(ج)	جتتمع االحتادات اإلقليمية كلما دعت الضرورة .ويحدد رؤساء
هذه االحتادات موعد ومكان االجتماع باالتفاق مع رئيس املنظمة؛
(د) تكون وظائف االحتادات اإلقليمية هي:
` ´1العمل على تنفيذ قرارات املؤمتر واملجلس التنفيذي في أقاليمها؛
` ´2بحث املسائل التي يوجه املجلس التنفيذي إليها نظرها؛
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` ´3مناقشة املسائل ذات األهمية العامة وتنسيق أنشطة األرصاد
اجلوية واألنشطة املتصلة بها في أقاليمها؛
` ´4رفع توصيات إلى املؤمتر واملجلس التنفيذي في املسائل التي
تدخل ضمن أغراض املنظمة؛
` ´5القيام بأي وظائف أخرى يعهد املؤمتر بها إليها؛
(هـ)

ينتخب كل احتاد إقليمي رئيسه ونائب رئيسه.
القسم التاسع
اللجان الفنية
املادة 19

(أ)

للمؤمتر أن ينشئ جلان ًا تتكون من خبراء فنيني لدراسة أي موضوع

يدخل ضمن أغراض املنظمة ورفع توصيات بشأنه إلى املؤمتر واملجلس التنفيذي؛
(ب)

يحق ألعضاء املنظمة أن ميثلوا في اللجان الفنية؛

(ج)

تنتخب كل جلنة فنية رئيسها ونائب رئيسها؛

(د)

لرؤساء اللجان الفنية أن يشتركوا دون تصويت في جلسات

املؤمتر واملجلس التنفيذي.
القسم العاشر
األمانة
املادة 20
تتألف األمانة الدائمة للمنظمة من األمني العام ومن املوظفني الفنيني واإلداريني الذين
حتتاج إليهم أعمال املنظمة.
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املادة 21

يعني املؤمتر األمني العام بالشروط التي يوافق عليها املؤمتر؛
(أ)
(ب) يعني األمني العام موظفي األمانة مبوافقة املجلس التنفيذي وفق ًا
لالئحة التي يضعها املؤمتر.
املادة 22

األمني العام مسؤول أمام رئيس املنظمة عن األعمال الفنية
(أ)
واإلدارية التي تقوم بها األمانة؛
(ب) على األمني العام واملوظفني أن ال يلتمسوا أو يتلقوا في أداء
واجباتهم تعليمات من أي سلطة خارج املنظمة .وعليهم أن ميتنعوا عن أي عمل
قد يسيء إلى مركزهم بوصفهم موظفني دوليني .ويتعهد كل عضو من أعضاء
املنظمة من جانبه باحترام الطابع الدولي املطلق ملسؤوليات األمني العام واملوظفني
وبعدم محاولة التأثير عليهم بصدد اضطالعهم مبسؤولياتهم جتاه املنظمة.
القسم احلادي عشر
الشؤون املالية
املادة 23
يعني املؤمتر احلد األقصى للمصروفات املسموح للمنظمة بإنفاقها
(أ)
على أساس التقديرات التي يرفعها إليه األمني العام وذلك بعد أن يقوم املجلس
التنفيذي ببحثها ورفع توصياته بشأنها إليه؛
(ب) يفوض املؤمتر املجلس التنفيذي ما يلزم من صالحيات للموافقة
على املصروفات السنوية للمنظمة في احلدود التي يعينها املؤمتر.
املادة 24

توزع مصروفات املنظمة بني أعضاء املنظمة بالنسب التي يحددها املؤمتر.
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القسم الثاني عشر
العالقات مع األمم املتحدة
املادة 25

حتكم املادة  57من ميثاق األمم املتحدة العالقات بني املنظمة واألمم املتحدة .والبد من
موافقة ثلثي أعضاء املنظمة الذين هم دول على أي اتفاق يتعلق بهذه العالقات.
القسم الثالث عشر
العالقات مع املنظمات األخرى
املادة 26
تقيم املنظمة عالقات فعلية وتتعاون تعاون ًا وثيق ًا مع أي منظمات
(أ)
حكومية دولية أخرى يكون هناك وجه إلقامة عالقات معها .واملجلس التنفيذي هو
الذي يعقد جميع االتفاقات الرسمية التي تبرمها املنظمة مع هذه املنظمات بشرط
موافقة ثلثي أعضاء املنظمة الذين هم دول إما في املؤمتر وإما باملراسلة؛
(ب) للمنظمة أن تتخذ في املسائل الداخلة ضمن أغراضها ما يلزم
من ترتيبات للتشاور والتعاون مع املنظمات الدولية غير احلكومية وكذلك ،مبوافقة
احلكومات املعنية ،مع املنظمات الوطنية حكومية كانت أو غير حكومية؛
(ج) يجوز للمنظمة بشرط موافقة ثلثي األعضاء الذين هم دول أن
تخلف أية منظمة أو وكالة دولية أخرى يدخل غرضها وأنشطتها ضمن أغراض
املنظمة في الوظائف واملوارد وااللتزامات التي قد حت ّول إلى املنظمة مبقتضى اتفاق
دولي أو بترتيبات تقبلها األطراف وتتم بني السلطات املختصة للمنظمات املعنية.
القسم الرابع عشر
املركز القانوني واالمتيازات واحلصانات
املادة 27
تتمتع املنظمة في أراضي كل عضو من أعضائها باألهلية
(أ)
القانونية التي يقتضيها حتقيق أغراضها والقيام بوظائفها؛
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(ب) ` ´1تتمتع املنظمة في أراضي كل عضو من أعضائها الذين
تسري عليهم هذه االتفاقية باالمتيازات واحلصانات التي
يقتضيها حتقيق أغراضها والقيام بوظائفها؛
` ´2يتمتع ممثلو أعضاء املنظمة وأعضاء جهازها الرئاسي
وموظفوها وكذلك أعضاء املجلس التنفيذي ،بدورهم،
باالمتيازات واحلصانات الالزمة للقيام بصورة مستقلة
بوظائفهم املتصلة باملنظمة؛
(ج) تكون األهلية القانونية واالمتيازات واحلصانات – في أراضي
أي عضو باملنظمة هو دولة منضمة إلى االتفاقية بشأن االمتيازات واحلصانات التي
تتمتع بها الوكاالت املتخصصة التي أقرتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 21
تشرين الثاني/نوفمبر  – 1947هي األهلية القانونية واالمتيازات واحلصانات التي
ورد بيانها في تلك االتفاقية.
القسم اخلامس عشر
التعديالت
املادة 28
يرسل األمني العام نص أي تعديل مقترح إجراؤه في هذه االتفاقية
(أ)
إلى أعضاء املنظمة قبل أن ينظر فيه املؤمتر بستة شهور على األقل؛
(ب) تعديالت هذه االتفاقية التي يترتب عليها تقرير التزامات
جديدة على أعضاء املنظمة يتعني موافقة املؤمتر عليها ،طبق ًا ألحكام املادة  11من
هذه االتفاقية ،بأغلبية ثلثي األصوات .وإذا قبلها ثلثا أعضاء املنظمة الذين هم دول
سرت على كل عضو من هؤالء األعضاء يقبل التعديل ،وتسري بعد ذلك بالنسبة
لباقي األعضاء لدى قبولهم لها .وتسري هذه التعديالت على أي عضو في املنظمة
غير مسؤول عن عالقاته الدولية متى قبلها نيابة عنه عضو املنظمة املسؤول عن
مباشرة عالقاته الدولية؛
(ج) ُيعمل بالتعديالت األخرى متى وافق عليها ثلثا أعضاء املنظمة
الذين هم دول.
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القسم السادس عشر
التفسير والنزاعات
املادة 29

حتال أية مسألة أو أي نزاع يتعلق بتفسير هذه االتفاقية أو تطبيقها ولم تتم تسويته
باملفاوضة أو بواسطة املؤمتر إلى محكم مستقل يعينه رئيس محكمة العدل الدولية
وذلك ما لم تتفق األطراف املعنية على طريقة أخرى للتسوية.
القسم السابع عشر
االنسحاب
املادة 30
ألي عضو من أعضاء املنظمة أن ينسحب من املنظمة بعد اثني
(أ)
عشر شهراً من قيامه بإخطار االنسحاب املذكور؛
(ب) ألي عضو من أعضاء املنظمة غير مسؤول عن عالقاته الدولية
أن ينسحب من املنظمة بعد اثني عشر شهراً من قيام عضو املنظمة املسؤول ،أو
السلطة األخرى املسؤولة ،عن عالقاته الدولية بإخطار أمني عام املنظمة كتابة
بذلك .وعلى األمني العام أن يبلغ جميع أعضاء املنظمة فوراً بإخطار اإلنسحاب
املذكور.
القسم الثامن عشر
اإليقاف
املادة 31
إذا لم يف أي عضو من أعضاء املنظمة بالتزاماته املالية للمنظمة أو أخل بطريقة
أخرى بالتزاماته املقررة مبقتضى هذه االتفاقية جاز للمؤمتر أن يتخذ قراراً بإيقافه عن
ممارسة حقوقه وعن التمتع باالمتيازات املقررة له بوصفه عضواً من أعضاء املنظمة
إلى أن يفي بالتزاماته املالية أو غيرها من االلتزامات.
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القسم التاسع عشر
التصديق واالنضمام
املادة 32
تقوم الدول املوقعة على هذه االتفاقية بالتصديق عليها .وتودع وثائق التصديق
لدى حكومة الواليات املتحدة األمريكية .وتقوم هذه احلكومة بإخطار كل دولة من
الدول املوقعة على االتفاقية واملنضمة إليها بتاريخ إيداع الوثائق املذكورة.
املادة 33

يتم االنضمام ،بشرط مراعاة أحكام املادة  3من هذه االتفاقية ،بإيداع وثيقة انضمام
لدى حكوم الواليات املتحدة األمريكية .وتقوم هذه احلكومة بإخطار كل عضو من
أعضاء املنظمة باإليداع املذكور.
املادة 34

بشرط مراعاة أحكام املادة  3من هذه االتفاقية:
يجوز ألي دولة متعاقدة أن تعلن أن تصديقها على هذه االتفاقية أو
(أ)
انضمامها إليها يشمل أي إقليم أو مجموعة أقاليم تتولى هي مسؤولية عالقاتها الدولية؛
(ب) يجوز تطبيق هذه االتفاقية في أي وقت بعد ذلك على أي إقليم
أو مجموعة أقاليم من هذا النوع ،بناء على إخطار كتابي إلى حكومة الواليات
املتحدة األمريكية .وتسري هذه االتفاقية على اإلقليم أو مجموعة األقاليم في التاريخ
الذي تتلقى فيه حكومة الواليات املتحدة األمريكية اإلخطار املذكور .وتخطر هذه
احلكومة كل دولة من الدول املوقعة على االتفاقية واملنضمة إليها بذلك؛
(ج) لألمم املتحدة أن تطبق هذه االتفاقية على أي إقليم أو مجموعة
أقاليم مشمولة بالوصاية تتولى هي سلطة إدارتها .وتقوم حكومة الواليات املتحدة
األمريكية بإخطار جميع الدول املوقعة على االتفاقية واملنضمة إليها بتطبيق االتفاقية
في كل حالة من هذا النوع.
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القسم العشرون
سريان االتفاقية
املادة 35

ُيعمل بهذه االتفاقية في اليوم الثالثني التالي لتاريخ إيداع الوثيقة الثالثني من
وثائق التصديق أو االنضمام .وتسري هذه االتفاقية على كل دولة صدقت عليها
أو انضمت إليها بعد ذلك التاريخ في اليوم الثالثني التالي إليداع وثيقة تصديقها
عليها أو انضمامها إليها.
وحتمل هذه االتفاقية التاريخ الذي تفتح فيه للتوقيع وتظل مفتوحة للتوقيع لفترة
مائة وعشرين يوم ًا بعد التاريخ املذكور.
وإشهاداً على ما تقدم قام املوقعون أدناه ،املفوضون قانون ًا من حكوماتهم لهذا
الغرض ،بتوقيع هذه االتفاقية.
ُحررت في واشنطن في هذا اليوم احلادي عشر من تشرين األول/أكتوبر
باللغتني اإلنكليزية والفرنسية ،والنصان متساويان في احلجية .ويودع أصل النصني
في محفوظات حكومة الواليات املتحدة األمريكية .وترسل حكومة الواليات املتحدة
األمريكية نسخ ًا معتمدة منها إلى جميع الدول املوقعة على االتفاقية واملنضمة إليها.
1947

وفيما يلي توقيعات مندوبي البلدان التي وردت أسماؤها في صفحة .25

البلدان املوقعة
مت التوقيع على االتفاقية ،التي ُفتحت للتوقيع في واشنطن في  11تشرين األول/
أكتوبر  1947وظلت مفتوحة للتوقيع بعد هذا التاريخ ملدة مائة وعشرين يوماً ،نيابة
عن البلدان اآلتية:
				
احتاد جنوب أفريقيا
األرجنتني				
استراليا 				
إكوادور 				
أوروغواي				
أيرلندا 				
أيسلندا 				
إيطاليا 				
باراغواي 				
باكستان 				
البرازيل 				
البرتغال 				
بلجيكا (مبا في ذلك الكونغو البلجيكي)
					
بورما
					
بولندا
					
تركيا
				
تشيكوسلوفاكيا
			
اجلمهورية الدومينيكية
				
جمهورية الفلبني
الدامنرك 				
السويد 				
سويسرا

سيام
شيلي
الصني
غواتيماال
فرنسا
فنلندا
كندا
كوبا
كولومبيا
مصر
املكسيك
اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية
مملكة هولند
النرويج
نيوزيلندا
الهند
هنغاريا
الواليات املتحدة األمريكية
يوغوسالفيا
اليونان

املرفق األول
الدول املمثلة في مؤمتر مديري املنظمة الدولية لألرصاد اجلوية الذي ُعقد في واشنطن
العاصمة في  22أيلول/سبتمبر 1947
احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية
				
احتاد جنوب أفريقيا
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استراليا
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الواليات املتحدة األمريكية
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اليونان

املرفق الثاني
األقاليم أو مجموعات األقاليم التي لديها مرافق خاصة لألرصاد اجلوية والتي مثلت
الدول املسؤولة عن مباشرة عالقاتها الدولية في مؤمتري مديري املنظمة الدولية
لألرصاد اجلوية الذي ُعقد في واشنطن العاصمة في  22أيلول/سبتمبر 1947
		
أفريقيا االستوائية الفرنسية
		
أفريقيا الشرقية البرتغالية
		
أفريقيا الشرقية البريطانية
		
أفريقيا الغربية البرتغالية
		
أفريقيا الغربية البريطانية
		
أفريقيا الغربية الفرنسية
				
برمودا
			
توغوالند الفرنسية
				
تونس
				
جامايكا
			
جزر الرأس األخضر
				
روديسيا
السودان املصري – اإلنكليزي
				
سورينام
				
سيالن

الصومال الفرنسي
غيانا البريطانية
فلسطني
كاليدونيا اجلديدة
الكاميرون
كوراساو
الكونغو البلجيكي
مدغشقر
املستعمرات األوقيانية الفرنسية
املغرب (ما عدا املنطقة اإلسبانية)
املاليو
موريشيوس
الهند الصينية
الهند الهولندية
هونغ كونغ
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الالئحة العامة
للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
تعاريف
كل مصطلح من املصطلحات التالية يستخدم في هذه الالئحة العامة باملعنى املوضح
أدناه:
تأجيل المناقشة

(adjournment of the
)debate

رفع الجلسة

(adjournment of the
)meeting

اتحاد

()association

إنهاء مناقشة البند المطروح وإرجاؤها إلى وقت
الحق في الجلسة أو إلى جلسة الحقة
إنهاء جميع األعمال إلى أن تعقد جلسة أخرى

اتحاد إقليمي تابع للمنظمة

هيئة حكومية مختصة في عضو وزارة الشؤون الخارجية أو أي هيئة أخرى
يحددها عضو المنظمة
المنظمة
(appropriate governmental
)authority of a Member

إقفال باب المناقشة

()closure of the debate

لجنة

()commission

المؤتمر

()Congress

إنهاء كل مناقشة للبند في الجلسة
لجنة فنية تابعة للمنظمة
الجمعية العامة للمندوبين الذين يمثلون
أعضاء المنظمة

36

هيئة تأسيسية

()constituent body

الالئحة العامة
المؤتمر أو المجلس التنفيذي أو اتحاد إقليمي
أو لجنة فنية

()decision

بيان يعبر عن آراء بحثها أعضاء المنظمة
أو أعضاء إحدى الهيئات التأسيسية التابعة
للمنظمة

مندوب

عضو وفد

مقرر

()delegate

وفد

()delegation

كل األشخاص الذين اعتمدهم عضو من أعضاء
المنظمة لتمثيله في دورة مؤتمر أو اتحاد أو
لجنة

مدير مرفق أرصاد جوية أو أرصاد مدير /رئيس مرفق أرصاد جوية أو أرصاد جوية
جوية هيدرولوجية تابع لعضو هيدرولوجية تابع لعضو المنظمةُ ،عين ممث ً
ال
دائم ًا لذلك العضو أو مدير /رئيس مرفق تابع
في المنظمة
(Director of a
لعضو في المنظمة مسؤول على المستوى
Meteorological or
الوطني عن األرصاد الجوية أو عن األرصاد
Hydrometeorological
الجوية والهيدرولوجيا التطبيقية عينه عضو
)Service of Member
المنظمة المذكور خصيص ًا ألغراض االتفاقية
والالئحة العامة
خبير فني

()technical expert

شخص يشارك في أعمال المنظمة بصفته
الشخصية ،ويسميه الممثل الدائم لعضو
المنظمة ،بالتشاور مع المستشار الهيدرولوجي
(فيما يتعلق بالخبراء في مجال الهيدرولوجيا)،
أو تسميه الهيئة المختصة في األمم المتحدة
أو منظمة دولية أخرى أبرمت المنظمة معها
ترتيبات أو اتفاقات

الالئحة العامة
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()Working Languages

لغات العمل هي اللغات المستخدمة في أي
دورة لهيئة تأسيسية أو جلسة لهيئة فرعية

جلسة

اجتماع واحد خالل دورة ما

()meeting

عضو المنظمة

عضو في المنظمة حسب التعريف الوارد في
المادة  3من االتفاقية (الدولة العضو أو اإلقليم
العضو)

عضو

شخص منتخب أو معين يخدم في المجلس
التنفيذي ،أو في الهيئات الفرعية التابعة
للمجلس التنفيذي ،أو اللجان الفنية ،أو
االتحادات اإلقليمية ،أو في الهيئات األخرى
التابعة للمنظمة

()Member

()member

مراقب

()observer

ممثل منظمة أخرى أو ممثل دولة غير عضو في
المنظمة أو أي شخص مدعو يحضر دون حق
التصويت جلسة من جلسات هيئة تأسيسية أو
ممثل رئيس أو نواب رئيس المجلس التنفيذي
في إحدى جلسات الهيئة التأسيسية المذكورة

()officials

الموظفون العلميون والفنيون واإلداريون
التابعون ألمانة المنظمة

أعضاء الجهاز الرئاسي

رؤساء ونواب رؤساء الهيئات التأسيسية

برنامج العمل

بنود جدول أعمال هيئة تأسيسية والمسائل
األخرى المقرر نظرها في أي جلسة من جلساتها

الموظفون

()officers

()order of business
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المندوب الرئيسي

()principal delegate
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رئيس الوفد

النصاب القانوني

أقل عدد من أعضاء المنظمة (أو أعضاء
المجلس التنفيذي) الذين يملكون حق
التصويت والحاضرين في إحدى جلسات
هيئة تأسيسية ،أو المشتركين في التصويت
في هيئة تأسيسية ،يقتضي توافره لصحة قرار
تتخذه الهيئة

توصية

قرار صادر عن أي هيئة تأسيسية أو أي هيئة
تابعة لها ويتطلب تنفيذه موافقة سابقة من
هيئة أعلى

()quorum

()recommendation

()resolution

قرار صادر عن أي هيئة تأسيسية وال يتطلب
تنفيذه موافقة سابقة من هيئة أعلى

دورة

سلسلة من الجلسات

قرار

()session

تعليق الجلسة

()suspension of the meeting

تأجيل برنامج عمل الجلسة مؤقت ًا

أو ًال  -عموميات
مقدمة
المادة 1
اع ُتمدت هذه الالئحة العامة (المشار إليها فيما يلي بالالئحة) طبق ًا للمادة (8د)

من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية وهي تخضع ألحكام االتفاقية
المذكورة .وإذا تعارض أي حكم من أحكام هذه الالئحة مع أي حكم من أحكام
االتفاقية فالعبرة باالتفاقية.
المادة 2
(أ)

للمؤتمر أن يعدل هذه الالئحة؛

(ب)

قرارات المؤتمر المتعلقة بمسائل تتعرض لها هذه الالئحة تدمج

في الالئحة؛

(ج) ' '1إذا اقترح عضو من أعضاء المنظمة أو من أعضاء هيئة تأسيسية
ال على هذه الالئحة بين دورات المؤتمر فعلى
(غير المجلس التنفيذي) تعدي ً
األمين العام أن يرفع هذا االقتراح فوراً إلى أعضاء المجلس التنفيذي؛
' '2إذا قرر المجلس التنفيذي أن للمسألة المعروضة عليه صفة
االستعجال فعلى األمين العام أن يوافي جميع أعضاء المنظمة باالقتراح
للتصويت عليه بالمراسلة على الوجه المبين في المواد  .61-48وفي غير
ذلك من الحاالت يرفع األمين العام االقتراحات إلى المؤتمر؛
(ج) ()2

(د) اإلجراء الموضح في الفقرة
للتعديالت التي يقترحها المجلس التنفيذي؛

أعاله يتبع كذلك بالنسبة
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(هـ) لألمين العام كذلك أن يقترح تعديالت .وترفع اقتراحاته إلى المجلس
التنفيذي لنظرها؛
(و) إذا ثارت أي مسألة أو نزاع بشأن تفسير أو تطبيق هذه الالئحة بين
دورات المؤتمر في الهيئات التأسيسية األخرى وجب رفعها إلى المجلس التنفيذي
التخاذ قرار بشأنها .وتصدر قرارات المجلس في هذه األحوال في شكل بيانات
وتعتبر بمثابة توجيهات يعيد المؤتمر النظر فيها في دورته التالية؛
(ز) يجب موافاة جميع أعضاء المنظمة بأي تعديالت يقترح أعضاء
المنظمة أو الهيئات التأسيسية إدخالها على هذه الالئحة (عدا تلك التي تنشأ عن
تعديالت لالتفاقية) قبل تقديمها إلى المؤتمر بثالثة شهور على األقل.
المادة 3

(أ) تستخدم كل هيئة تأسيسية النظام الداخلي الذي اعتمده المجلس
التنفيذي .ويجوز لها ،بصفة استثنائية ،أن تعتمد الستخدامها الداخلي قواعد
إضافية على أن ال تتعارض هذه القواعد مع االتفاقية أو مع هذه الالئحة أو مع
النظام الداخلي؛
(ب) يبلغ رؤساء االتحادات واللجان المجلس التنفيذي بأي قواعد إضافية
تعتمدها تلك الهيئات مع بيان األسباب التي دعت العتمادها.
عضوية المنظمة
المادة 4

أي طلب لعضوية المنظمة ،يقدم لألمين العام ،بموجب الفقرتين (ج) و (هـ) من
المادة  3من االتفاقية يجب أن يتضمن إقراراً بأن الدولة أو اإلقليم أو مجموعة
األقاليم لديها مرفق لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية أو أنها تدير
مرفق ًا لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية.
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الممثلون الدائمون ألعضاء المنظمة
المادة 5

(أ) يعين كل عضو من أعضاء المنظمة ممث ً
ال دائم ًا بإخطار كتابي
يوجه إلى األمين العام بهذا التعيين .ويجب أن يكون الممثل الدائم هو مدير
مرفق األرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية المفوض للتصرف نيابة عن
عضو المنظمة في المسائل الفنية بين دورات المؤتمر .وينبغي أن يكون الممثلون
الدائمون ،بشرط موافقة حكوماتهم ،حلقة االتصال العادية بين المنظمة وبلدانهم
وأن يكونوا على اتصال بالسلطات المختصة في بلدانهم ،حكومية وغير حكومية،
في المسائل المتعلقة بأعمال المنظمة؛
(ب) يعين كل عضو من أعضاء المنظمة مستشاراً هيدرولوجياً ،بالتشاور
مع الممثل الدائم .و ُيفضل أن يكون هذا المستشار الهيدرولوجي هو مدير المرفق
الوطني للهيدرولوجيا أو هيئة هيدرولوجية وطنية أخرى .ويخطر عضو المنظمة
األمين العام بهذا التعيين .ويستشير الممثل الدائم المستشار الهيدرولوجي الذي
يقدم إليه مشورته فيما يتعلق بالهيدرولوجيا التطبيقية وتطبيقاتها على إدارة المياه.
العالقات مع األمم المتحدة
المادة 6

العالقات بين األمم المتحدة والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية يحكمها االتفاق
المبرم بين المنظمتين .وتدعى األمم المتحدة إليفاد ممثلين إلى أي دورة تعقدها
أية هيئة تأسيسية وفق ًا لألحكام المتعلقة بالتمثيل المتبادل الواردة في االتفاق
المبرم مع األمم المتحدة.
أعضاء الجهاز الرئاسي
المادة 7

فيما عدا ما نصت عليه المادة (4ب) من االتفاقية ال يجوز ألي شخص أن يعمل في
الوقت نفسه رئيس ًا أو نائب رئيس ألكثر من هيئة واحدة من الهيئات التأسيسية أو
أن يعمل رئيس ًا لهيئة تأسيسية وعضواً منتخب ًا في المجلس التنفيذي.
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المادة 8
واجبات رئيس المنظمة هي:

( )1رئاسة دورات المؤتمر ودورات المجلس التنفيذي التي تعقد خالل
فترة توليه المنصب؛
( )2توجيه وتنسيق أنشطة المنظمة وهيئاتها المختلفة كما هو مبين في
المادة (4أ) )1( ،إلى ( )4من االتفاقية؛
()3

إصدار توجيهات إلى األمين العام فيما يتعلق بتأدية واجباته؛

( )4القيام بالواجبات المحددة التي تنص عليها قرارات المؤتمر والمجلس
التنفيذي ولوائح المنظمة؛
( )5التصرف نيابة عن المجلس التنفيذي ،رغم أحكام المادة  ،59بعد
التشاور مع رؤساء اللجان المعنية وأعضاء المجلس التنفيذي ووفق ًا لألحكام ذات
الصلة من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ،في أي توصية صادرة عن أحد
االتحادات أو عن إحدى اللجان إذا رأى أن مصلحة المنظمة ال تسمح بإرجاء هذا
التصرف إلى الدورة التالية للمجلس التنفيذي أو إلى أن يتمكن المجلس التنفيذي
من استكمال عملية التصويت بالمراسلة؛
( )6رفع تقرير إلى كل دورة عادية من دورات المؤتمر والمجلس التنفيذي
عن أنشطة المنظمة وهيئاتها التأسيسية ،وعن المسائل التي يلزم رفع تقرير بشأنها
بموجب أحكام الفقرتين ( )7و( )8من هذه المادة ،وعن المسائل األخرى التي
تخص المنظمة وهيئاتها التأسيسية؛
( )7تضمين التقرير الذي يرفعه إلى المجلس التنفيذي تفاصيل أي حالة
تكون قد طرأت منذ الدورة السابقة للمجلس التنفيذي واضطر بشأنها إلى:
(أ) القيام بتصرف أو اتخاذ قرار أو إصدار توجيه بمقتضى أحكام
ال في نطاق قرارات سابقة
الفقرتين ( )2و( )3من هذه المادة لم يكن داخ ً
صادرة عن المؤتمر أو المجلس التنفيذي أو في نطاق لوائح المنظمة؛ أو
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(ب) التصرف بمقتضى الفقرة ( )5من هذه المادة لكي يقر المجلس
التنفيذي التصرف أو القرار أو التوجيه المذكور وإال اعتبر التصرف أو القرار
أو التوجيه الغياً؛
( )8القيام ،إذا اجتمع المؤتمر قبل إحاطة دورة للمجلس التنفيذي بحالة
ما وفق ًا للفقرة ( )7من هذه المادة ،بإدراج تفاصيل الحالة في التقرير الذي يرفعه إلى
المؤتمر وفق ًا للفقرة ( )6من هذه المادة؛
( )9االحتفاظ بملفات للمراسالت الرسمية بوصفه رئيس ًا للمنظمة
وللمجلس التنفيذي وإرسال صور من هذه المراسالت إلى األمين العام.
المادة 9

إذا انتهت صفة رئيس أو نائب رئيس المنظمة أو أحد االتحادات أو العضو
المنتخب في المجلس التنفيذي كمدير لمرفق األرصاد الجوية أو األرصاد الجوية
الهيدرولوجية التابع لعضو من أعضاء المنظمة تعين أن يكف عن شغل منصبه
المذكور.
المادة 10

فترة شغل مناصب رئيس ونواب رئيس المنظمة أو رئيس ونائب رئيس االتحاد أو
رئيس ونائب (نواب) رئيس اللجنة تكون من نهاية إحدى الدورات العادية إلى نهاية
الدورة العادية التي تليها من دورات المؤتمر أو االتحاد أو اللجنة حسب األحوال.
على أنه يجوز إعادة انتخابهم عند انتهاء فترة توليهم للمنصب .وإذا كان قد سبق
ألي عضو من أعضاء الجهاز الرئاسي أن خدم لمدة مستمرة تغطي أكثر من فترة
والية واحدة للمنصب نفسه فال يجوز إعادة انتخابه لفترة أخرى في المنصب نفسه
إال إذا كانت مدة خدمته تقل عن خمس سنوات بما في ذلك الفترة التي يكون قد
خدم فيها بالنيابة بمقتضى أحكام المواد  11و 12و .13وفيما يتعلق بمناصب رئيس
ونواب رئيس المنظمة ورئيس ونائب رئيس االتحادات ال يجوز أن يشغل المديرون
المتعاقبون لنفس مرفق األرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية المنصب
نفسه ألكثر من فترتين متتاليتين.
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المادة 11

إذا استقال رئيس المنظمة أو رئيس اتحاد أو لجنة أو تعذر عليه القيام بأعباء منصبه
المذكور أو لم تعد تتوافر فيه الشروط الالزمة لشغله ،لسبب من األسباب ،عمل
النائب األول لرئيس المنظمة (أو نائب الرئيس إذا تعلق األمر باتحاد أو بلجنة) رئيس ًا
بالنيابة لفترة ال تجاوز المدة الباقية من فترة الرئيس .ويكون لنائب الرئيس الذي
يعمل رئيس ًا نفس صالحيات الرئيس وتكون عليه واجباته نفسها.
المادة 12

إذا استقال النائب األول لرئيس المنظمة أو تعذر عليه القيام بأعباء منصبه أو لم تعد
تتوافر فيه الشروط الالزمة لشغله ،لسبب من األسباب ،عمل النائب الثاني لرئيس
المنظمة نائب ًا أول أيض ًا لرئيس المنظمة بالنيابة لفترة ال تجاوز المدة الباقية من فترة
النائب األول للرئيس.
المادة 13

إذا استقال النائب الثاني لرئيس المنظمة أو تعذر عليه القيام بأعباء منصبه أو لم
تعد تتوافر فيه الشروط الالزمة لشغله ،لسبب من األسباب ،عمل النائب الثالث
لرئيس المنظمة نائب ًا ثاني ًا أيض ًا لرئيس المنظمة بالنيابة لفترة ال تجاوز المدة الباقية
من فترة النائب الثاني.
المادة 14

إذا استقال النائب الثالث لرئيس المنظمة أو تعذر عليه القيام بأعباء منصبه أو
لم تعد تتوافر فيه الشروط الالزمة لشغله ،لسبب من األسباب ،يع ّين المجلس
التنفيذي نائب ًا ثالث ًا للرئيس بالنيابة من بين أعضاء المجلس التنفيذي المنتخبين،
طبق ًا ألحكام المادة (13ج) من اتفاقية المنظمة .ويخدم النائب الثالث للرئيس
بالنيابة فترة ال تجاوز المدة الباقية من فترة خدمة عضو الجهاز الرئاسي الذي
يحل محله.
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المادة 15
(أ)

إذا خال منصب رئيس اتحاد أو لجنة وتعذر شغله بمقتضى المادة 11

يتخذ رئيس المنظمة الترتيبات الالزمة النتخاب رئيس االتحاد أو اللجنة بالمراسلة
شريطة إبالغ األمين العام بخلو المنصب قبل الدورة العادية التالية للهيئة المعنية
بمدة  130يوم ًا على األقل؛
(ب) إلى أن يتم انتخاب رئيس االتحاد أو اللجنة يضطلع رئيس المنظمة
بمسؤوليات رئيس تلك الهيئة بالنيابة؛
(ج) إذا خال منصب نائب رئيس اتحاد أو لجنة ،يتخذ رئيس االتحاد
أو اللجنة الترتيبات الالزمة النتخاب نائب رئيس تلك الهيئة إذا ُأبلغ األمين العام
بخلو المنصب قبل الدورة العادية التالية للهيئة المعنية بمدة  130يوم ًا على األقل.
و ُينتخب نائب الرئيس هذا ليخدم لفترة ال تجاوز المدة الباقية من فترة خدمة عضو
الجهاز الرئاسي الذي يحل محله؛
(د) إذا خال منصب رئيس اتحاد أو لجنة خالل عملية انتخاب نائب
لرئيس الهيئة المعنية عن طريق المراسلة يضطلع رئيس المنظمة بمسؤوليات رئيس
تلك الهيئة بالنيابة إلى أن يتم انتخاب نائب الرئيس الذي يعمل عندئذ رئيس ًا لتلك
الهيئة بالنيابة وفق ًا للمادة .11
أعضاء المجلس التنفيذي
المادة 16

توضح هذه المادة ،المادة  13من االتفاقية التي تحدد تشكيل المجلس التنفيذي،
وتحدد توزيع المقاعد داخل المجلس التنفيذي على النحو التالي :اإلقليم األول
(أفريقيا) 9 :مقاعد ،اإلقليم الثاني (آسيا) 6 :مقاعد ،اإلقليم الثالث (أمريكا
الجنوبية) 4 :مقاعد ،اإلقليم الرابع (أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي):
 5مقاعد ،اإلقليم الخامس (جنوب غرب المحيط الهادئ) 4 :مقاعد ،اإلقليم
السادس (أوروبا) 9 :مقاعد.
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دورات الهيئات التأسيسية
المادة 17

متى وجهت دعوة لعقد دورة من دورات أية هيئة من الهيئات التأسيسية في مكان
غير مقر األمانة ال ينظر في هذه الدعوة إال إذا كان عضو المنظمة المقترح عقد
الدورة في أرضه:
(أ) قد صدق دون تحفظ على االتفاقية بشأن االمتيازات والحصانات
التي تتمتع بها الوكاالت المتخصصة بما في ذلك المرفق المتعلق بالمنظمة؛ أو
(ب) أعطى تأكيدات بأن جميع المندوبين والممثلين والخبراء والمراقبين
وغيرهم من األفراد المخول لهم حق حضور االجتماع بمقتضى االتفاقية أو أي
الئحة من لوائح المنظمة سوف يتمتعون باالمتيازات والحصانات المذكورة
«الالزمة لقيامهم بأعباء وظائفهم المتصلة بالمنظمة بصورة مستقلة» على الوجه
المبين في االتفاقية.
ويحدد المرفق األول إجراءات قبول تلك الدعوات.
المادة 18

(أ) تحقيق ًا ألوسع تمثيل فني ممكن يجوز لرئيس أية هيئة تأسيسية أن
يدعو عن طريق األمين العام أي خبير أو أي ممثل لمنظمة من المنظمات لالشتراك
بصفة مراقب في دورة أو جلسة من دورات أو جلسات الهيئة التأسيسية المعنية؛
(ب) البد قبل دعوة أي خبير ،لم يسبق تسميته ،لحضور دورة أو جلسة
من دورات أو جلسات هيئة تأسيسية من الحصول على موافقة الممثل الدائم
لعضو المنظمة الذي يعيش فيه الخبير .وفي حال دعوة خبير من األمم المتحدة أو
من منظمة دولية أخرى أبرمت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية معها ترتيبات أو
اتفاقات ،فإن توجيه الدعوة يتطلب موافقة مسبقة من المنظمة المعنية.
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المادة 19

تدعى البلدان التي لديها مرافق لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية
والتي ليست أعضاء في المنظمة ولكنها أعضاء في األمم المتحدة ،أو التي منحتها
األمم المتحدة صفة المراقب ،إلى إيفاد مراقبين إلى دورات المؤتمر واللجان،
واالتحادات التي تقع هذه البلدان داخل حدودها الجغرافية .وتدعى كذلك البلدان
األخرى غير األعضاء في المنظمة والتي لديها مرافق لألرصاد الجوية أو األرصاد
الجوية الهيدرولوجية إلى دورات المؤتمر بشرط موافقة أعضاء المنظمة سلف ًا كما
تدعى ،بالشرط نفسه ،إلى الدورات الوسيطة التي تعقدها االتحادات واللجان.
المادة 20

(أ) قبل انعقاد دورة أية هيئة تأسيسية غير المجلس التنفيذي يبلغ كل
عضو معني من أعضاء المنظمة األمين العام بأسماء األشخاص الذين يشكلون وفده
إلى الهيئة المذكورة مع تحديد أيهم يجب اعتباره مندوبه الرئيسي؛
(ب) إلى جانب هذا التبليغ يرسل كتاب يورد هذه البيانات وتراعى فيه
أحكام االتفاقية وأحكام هذه الالئحة ،موقع عليه من أو بالنيابة عن سلطة حكومية
مختصة من سلطات عضو المنظمة ،إلى األمين العام أو يسلم لممثله في الدورة.
ويعتبر هذا الكتاب بمثابة أوراق اعتماد مناسبة الشتراك األشخاص الذي وردت
أسماؤهم فيه في الدورة؛
(ج) يطبق اإلجراء نفسه فيما يتعلق بأوراق اعتماد المراقبين الذين يمثلون
بلدان ًا غير أعضاء في المنظمة؛
(د) توقع أوراق اعتماد المراقبين الذين يمثلون منظمات دولية من السلطة
المختصة في المنظمة المعنية.
المادة 21

أي فرد يعترض على قبوله مندوب رئيسي يحضر بصفة مؤقتة وتكون له الحقوق
نفسها المقررة لسائر المندوبين أو األعضاء أو المراقبين إلى أن ُينظر في التقرير
الخاص بأوراق االعتماد وتتخذ الهيئة التأسيسية قرارها في الموضوع.

48

الالئحة العامة
لجان الدورات
المادة 22

(أ) لكل هيئة تأسيسية غير المجلس التنفيذي أن تنشئ لجنة ألوراق
االعتماد .وتقوم هذه اللجنة بفحص أوراق اعتماد المندوبين والمراقبين وكذلك
بدراسة أي مالحظة تقدم إليها من ممثل األمين العام .وتقدم اللجنة إلى الهيئة
التأسيسية تقريراً عن نتيجة عملها بأسرع ما يمكن .والهيئة التأسيسية هي التي
تتخذ القرارات النهائية بشأن أوراق االعتماد؛
(ب) في حالة االتحادات واللجان ،يعد ممثل األمين العام قائمة باألفراد
الحاضرين وبالصفة التي يحضرون بها الدورة ،من واقع أوراق االعتماد .وتشكل
هذه القائمة إذا قبلت باإلجماع ،بعد أن يعلنها رئيس الهيئة التأسيسية ،تقرير
عن أوراق االعتماد المعتمد من الهيئة التأسيسية .ويحدّ ث ممثل األمين العام
هذه القائمة حسب االقتضاء وتعتمدها الهيئة التأسيسية .وإذا أثار مندوب رئيسي
اعتراض ًا على أي اسم وارد في القائمة أنشئت لجنة ألوراق االعتماد.
المادة 23

أي شخص يتضح أن أوراق اعتماده ال تتمشى وأحكام هذه الالئحة يمنع من
االشتراك في الدورة.
المادة 24

لكل هيئة تأسيسية أن تنشئ لفترة انعقاد دورتها أية لجان أخرى ترى لزوم ًا
لها .وتحدد الهيئة التي تنشئ هذه اللجان اختصاصاتها ،ويكون ذلك في إطار
جدول أعمال الدورة .وتسمي كل لجنة أو تنتخب رئيس ًا لها ،وفق ًا لما تقرره
الجلسة العامة.
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المادة 25

في كل دورة من دورات أي هيئة تأسيسية تعقد االنتخابات ،تُشكل لجنة ترشيحات
لتعد وتقدم إلى الهيئة قائمة بأسماء المرشحين لكل منصب أو وظيفة يقتضي
شغلهما إجراء انتخاب .ويدرج في قائمة المرشحين أي مرشح اقترحته وأيدته أقلية
في اللجنة المذكورة .وتتألف لجنة الترشيحات في المؤتمر من اثني عشر مندوب ًا
رئيسي ًا وتمثل فيها جميع األقاليم.
المادة 26

تنعقد في كل دورة من دورات المؤتمر لجنة مفتوحة تسمى الجمعية الهيدرولوجية
للمنظمة .ويحضر اجتماعات هذه الجمعية ،كقاعدة عامة ،المستشارون
الهيدرولوجيون ألعضاء المنظمة (طبق ًا للمادة ( 5ب)) ،وممثلون آخرون من
المرافق الوطنية للهيدرولوجيا أو الهيئات الهيدرولوجية الوطنية األخرى ،حسبما
يحدد أعضاء المنظمة.
الهيئات الفرعية
المادة 27

ألي هيئة تأسيسية أن تنشئ هيئات فرعية تضطلع بالعمل خالل فترة زمنية محددة
حتى الدورة التالية لتلك الهيئة التأسيسية .وتحدد الهيئة التأسيسية اختصاصات
الهيئات الفرعية المذكورة ،ويجب أن يكون هذا ضمن اختصاصات تلك الهيئة
التأسيسية.
المادة 28

ال يجوز استبدال عضو في هيئة فرعية اختارته هيئة تأسيسية أو اختاره رئيسها إال
بقرار من تلك الهيئة التأسيسية ،على أنه يجوز لرئيس الهيئة التأسيسية أن يفعل
ذلك في حالة االستعجال .وال يجوز استبدال عضو في هيئة فرعية اختاره عضو من
أعضاء المنظمة إال بقرار من عضو المنظمة المذكور .وال يجوز استبدال عضو في
هيئة فرعية اختارته منظمة دولية إال بقرار من تلك المنظمة.
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المادة 29

لرئيس الهيئة التأسيسية ،بعد التشاور مع األمين العام في أية حالة قد يترتب عليها
تحمل المنظمة لنفقات مالية ،أن يدعو خبراء فنيين لالشتراك في عمل الهيئة
الفرعية إذا طلبت الهيئة الفرعية ذلك.
المادة 30

تتفق دعوة أي خبير فني بمقتضى المادتين  28أو  29للمشاركة في أعمال هيئة
فرعية ما مع أحكام المادة  .143وتقتضي دعوة أي شخص آخر للمشاركة في
أعمال هيئة فرعية ما موافقة مسبقة من الممثل الدائم لعضو المنظمة الذي يعيش
فيه الشخص المدعو ،أو من الهيئة المختصة في األمم المتحدة ،أو من منظمة
دولية أخرى يعمل فيها الشخص المدعو وأبرمت معها المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية ترتيبات أو اتفاقات .وتعتمد األمانة الدعوات الموجهة لألشخاص من هذه
المنظمات.
المادة 31

نفقات حضور أعضاء الهيئات الفرعية التابعة للهيئات التأسيسية لدورات هذه
الهيئات الفرعية يتحملها في األحوال العادية أعضاء المنظمة أو المنظمات الدولية
التي ينتمي إليها أعضاء الهيئات الفرعية المذكورون .ومع ذلك ،يجوز بقرار من
المؤتمر أو المجلس التنفيذي أن تمول المنظمة المشا َركة في دورة هيئة فرعية
تابعة لهيئة تأسيسية بشرط أن يتناول البحث:
(أ)

تهم المنظمة بصفة عامة؛
مسائل ّ

(ب) مسائل تحتاج إلى خدمات خبراء يختارون خصيص ًا نظراً لمؤهالتهم
المتخصصة أو ألنهم يمثلون مصلحة إقليمية وليس مصلحة عضو في المنظمة
بعينه أو منظمة دولية؛
(ج)

مسائل يتعذر حلها بالمراسلة؛

(د)

مسائل يعتبر المؤتمر أو المجلس التنفيذي أنها ذات أولوية عالية.

الالئحة العامة

51

المادة 32

ألية هيئة تأسيسية أن توصي بإنشاء هيئات فرعية مشتركة بينها وبين هيئة أو
أكثر من الهيئات التأسيسية األخرى .وال ُينشئ هذه الهيئات الفرعية ،وال يحدد
اختصاصاتها وعدد أعضائها ،إال المؤتمر أو المجلس التنفيذي ،وتعمل في األحوال
العادية لمدة زمنية محددة إلى أن تنعقد الدورة التالية للمؤتمر.
المادة 33

ال يكون لوثائق وتقارير وتوصيات الهيئات الفرعية أي اعتبار داخل المنظمة إلى
أن توافق عليها الهيئة التأسيسية المسؤولة .وبالنسبة للهيئات الفرعية المشتركة،
ال بد أن يوافق رؤساء الهيئات التأسيسية المعنية على التوصيات قبل عرضها على
الهيئة التأسيسية المسماة.
المادة 34

إذا صدرت توصية عن هيئة فرعية بين دورات الهيئة التأسيسية المسؤولة سواء
في دورة لهيئة فرعية أو بالمراسلة فلرئيس الهيئة التأسيسية المذكورة ،كإجراء
استثنائي ،أن يوافق على التوصية نيابة عن الهيئة التأسيسية إذا ُرئي أن المسألة
مستعجلة ولم يكن يترتب عليها فيما يبدو التزامات جديدة على أعضاء المنظمة.
ويجوز لرئيس الهيئة التأسيسية حينئذ أن يرفع تلك التوصية إلى المجلس التنفيذي
العتمادها أو إلى رئيس المنظمة التخاذ إجراء في شأنها وفق ًا للمادة .)5(8
المادة 35

رغم المادة  ،27يجوز للهيئة التأسيسية في أي وقت أن تحل الهيئة الفرعية التي
أنشأتها إذا رأت الهيئة التأسيسية أن الهيئة الفرعية قد أنجزت مهمتها أو أنها غير
قادرة على مواصلة أعمالها.
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الدورات المشتركة للهيئات التأسيسية
المادة 36

إذا دعت الضرورة ،يجوز عقد دورة مشتركة لهيئتين تأسيسيتين أو أكثر ،ويقوم
رؤساء الهيئات المعنية بدور الداعين المشتركين لعقد الدورة المشتركة.
التمثيل في دورات المنظمات الدولية األخرى أو في هيئاتها ذات الصلة
المادة 37

لدى تلقي دعوة لتمثيل المنظمة في دورة منظمة دولية أخرى أو إحدى هيئاتها
التأسيسية يقرر األمين العام ،على أساس التوجيهات العامة الصادرة عن المجلس
التنفيذي واالعتبارات المتعلقة بالميزانية وغير ذلك من االعتبارات ،قبول أو عدم
قبول الدعوة ،كما يختار من يمثل المنظمة إذا ما قبلت الدعوة .وعلى األمين العام،
كلما أمكن ،أن يستشير رئيس المنظمة وكذا رئيس االتحاد المعني أو اللجنة
المعنية بصورة مباشرة ،إن وجدا ،بشأن اختيار ممثل المنظمة.
المادة 38

على ممثل أو ممثلي المنظمة في أي من الدورات المذكورة أن يتخذوا ما يلزم
من ترتيبات لكي يتلقى األمين العام تقريراً عن نتائج الدورة ،مع اإلشارة خاصة إلى
الجوانب التي تهم المنظمة.
المادة 39

يرشح األمين العام ممثلين عن المنظمة للخدمة في الهيئات ذات الصلة التابعة
لمنظمات دولية أخرى بعد التشاور مع رئيس المنظمة ورئيس االتحاد المعني أو
اللجنة المعنية بصورة مباشرة إن وجدا .وال حاجة لهذا التشاور إذا كان األمر يتعلق
بترشيح ممثلين للخدمة في هيئات على مستوى األمانة وحسب داخل منظمات
منظومة األمم المتحدة.
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التصويت في الدورات
المادة 40

لكل عضو من أعضاء المنظمة ينتمي إلى هيئة تأسيسية أو له فيها من يمثله صوت
واحد .ويملك المندوب الرئيسي لعضو المنظمة حق التصويت .وله أن يعين أي
عضو آخر من أعضاء الوفد نفسه للتصويت نيابة عنه .وال يكون ألي شخص أكثر
من صوت في دورات الهيئات التأسيسية .و ُيجرى التصويت ورقي ًا أو إلكتروني ًا.
المادة 41

المقصود بعبارة «األصوات الموافقة والمخالفة» ألغراض االتفاقية وأغراض هذه
الالئحة هو األصوات اإليجابية والسلبية وحدها .وال تتضمن هذه العبارة الممتنعين
عن التصويت وال األصوات الفارغة أو الباطلة.
المادة 42

يكون التصويت في الهيئات التأسيسية في األحوال العادية بالوقوف أو برفع األيدي
أو بالتصويت اإللكتروني.
المادة 43

(أ) يجوز ألي وفد حاضر ،إال في حالة المجلس التنفيذي ،أن يطلب
التصويت بنداء األسماء .ويجري نداء األسماء في هذه الحالة حسب الترتيب
األبجدي ألسماء أعضاء المنظمة بلغة العمل في دورة الهيئة التأسيسية بقرار من
رئيس الجلسة؛
(ب) يثبت تصويت أو امتناع كل عضو من أعضاء المنظمة في محضر الجلسة
أو في تقرير ُيرفع إلى جلسة عامة في حالة عدم إعداد محاضر في الجلسات العامة.
المادة 44

يكون التصويت باالقتراع السري إذا طلب ذلك وفدان أو أكثر من الوفود الحاضرة
في الجلسة .ويرجح االقتراع السري على التصويت بنداء األسماء إذا طلب كالهما.
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المادة 45

في جميع حاالت التصويت باالقتراع السري يعين حاسبان لعد األصوات يتم
اختيارهما من بين المندوبين الحاضرين .وتعد األصوات في حضور الهيئة
التأسيسية بعد التصويت مباشرة .وتعدم أوراق التصويت أو األصوات اإللكترونية
بعد قيام رئيس الجلسة بإعالن النتيجة وقبولها من المشتركين.
المادة 46

إذا تم التصويت باالقتراع السري يثبت في محضر الجلسة ،أو في تقرير ُيرفع
إلى جلسة عامة في حالة عدم إعداد محاضر في الجلسات العامة ،عدد األصوات
الموافقة والمخالفة وعدد حاالت االمتناع عن التصويت.
المادة 47

(أ) فيما عدا ما نصت عليه االتفاقية وهذه الالئحة تصدر جميع القرارات
في الهيئات التأسيسية باألغلبية البسيطة لألصوات الموافقة والمخالفة المدلى بها،
وفق ًا للمادة  .41وإذا تساوت األصوات الموافقة واألصوات المخالفة المدلى بها في
العدد بالنسبة ألي اقتراح اعتبر االقتراح مرفوضاً؛
(ب) األغلبية البسيطة في االنتخابات هي العدد الصحيح الزائد مباشرة
على نصف عدد أوراق التصويت أو األصوات اإللكترونية المسلمة بعد استبعاد
حاالت االمتناع واألصوات الفارغة أو الباطلة.
التصويت بالمراسلة
المادة 48

إذا طرأت بين الدورات أية مسألة من اختصاص هيئة تأسيسية رأى رئيس الهيئة أن
حلها ممكن بالمراسلة جاز طرحها للتصويت بالمراسلة مع مراعاة األحكام التالية:
(أ) تصويت أعضاء المنظمة بالمراسلة حين ال يكون المؤتمر منعقداً في
دورة من دوراته ال يجوز إال في المسائل التي ال تقتضي االتفاقية أن يصدر القرار
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فيها من المؤتمر منعقداً في دورة .وتنطبق المادتان  11و 12من االتفاقية على جميع
الحاالت التي يتم التصويت فيها بالمراسلة على هذا النحو؛
(ب)

بالمراسلة؛

تطبق المادة  16من االتفاقية عند تصويت أعضاء المجلس التنفيذي

(ج) الممثلون الدائمون ألعضاء المنظمة الممثلين في عضوية لجنة هم
الذين يدلون باألصوات عند التصويت بالمراسلة على اقتراح معروض على اللجنة.
المادة 49

التصويت بالمراسلة  -فيما عدا حالة االنتخاب يجب أن يسبقه تبادل للرأي في
الحاالت اآلتية:
(أ)

إذا قرر ذلك رئيس الهيئة التأسيسية؛

(ب) إذا طلب هذا اإلجراء أي ممن يملكون حق التصويت خالل ثالثين
يوم ًا من تاريخ إرسال طلب التصويت؛
(ج)

ال في فئة من الفئات اآلتية:
إذا كان الموضوع المطروح للتصويت داخ ً
''1

المسائل التي تؤدي إلى تغيير في الالئحة الفنية؛

''2

المسائل التي تؤثر على برنامج المنظمة؛

' '3المسائل التي تؤثر على العالقات بين المنظمة وهيئة حكومية
دولية أخرى أو منظمة حددت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
عالقاتها بها؛
' '4االقتراحات التي يستدعي تنفيذها ،إذا ما قبلت ،اتخاذ تدابير
واسعة النطاق أو باهظة التكاليف من جانب أعضاء المنظمة.
ويكون تبادل الرأي ،إذا تعلق األمر بلجنة ،بين أعضاء المنظمة الممثلين في اللجنة.
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المادة 50

على رئيس الهيئة التأسيسية ،إذا ما طلب إبداء الرأي وفق ًا للمادة  ،49أن يقدم
أي معلومات متاحة في صالح االقتراح أو ضده .وعليه ،كلما كان ذلك مناسباً،
أن يقترح تاريخ ًا لتنفيذ االقتراح في حالة قبوله وأن يحدد موعداً أقصى لتلقي
التعليقات على االقتراح.
المادة 51

(أ) إذا طلب صراحة في أي تعليق من التعليقات الواردة استجابة لإلجراء
المتخذ بمقتضى المادة  50إدخال تعديالت على االقتراح الذي عممه رئيس الهيئة
التأسيسية تعين على رئيس الهيئة أن يرسل تعميم ًا آخر إلى جميع أعضاء المنظمة
أو األعضاء الذين يملكون حق التصويت يبلغهم فيه بكل تعديل من التعديالت
المقترحة وبأي تعليقات أخرى وأن يطلب من كل عضو في المنظمة أو عضو أن
يذكر ،خالل  45يوم ًا من تاريخ إرسال هذا التعميم الثاني ،ما إذا كان:
''1

يؤيد قبول االقتراح األصلي دون تغيير؛

''2

يؤيد أو يعارض كل تعديل من التعديالت المقترحة؛

' '3يفضل تأجيل اتخاذ قرار بشأن االقتراح األصلي إلى الدورة التالية
للهيئة التأسيسية؛
(ب) يقرر رئيس الهيئة التأسيسية على ضوء اإلجابات الواردة ما إذا كان
األمر يقتضي المضي في عملية التصويت بالمراسلة أو إرجاء اتخاذ أي إجراء آخر
إلى أن تنعقد الدورة التالية للهيئة التأسيسية؛
(ج) إذا قرر رئيس الهيئة التأسيسية المضي في عملية التصويت بالمراسلة
فعليه أن يعد مشروع قرار مناسب أو توصية مناسبة وأن يدعو األمين العام إلى
طرحه للتصويت بالمراسلة .وال يقبل أي اقتراح أو تعديل لمشروع القرار أو التوصية
المطروح للتصويت من أي عضو في المنظمة أو عضو إلى بعد االنتهاء من االقتراع.
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المادة 52

يجب أن يعد أي اقتراح يطرح للتصويت بالمراسلة بصورة تسمح بالتصويت على
كل مسألة قائمة بذاتها فيه على حدة.
المادة 53

األحكام التي تسري على التصويت بالمراسلة هي األحكام التي يكون معمو ًال بها
في تاريخ إرسال طلب التصويت.
المادة 54

ال يكون التصويت صحيح ًا في أي تصويت يتم بالمراسلة ،بما في ذلك التصويت
المتعلق باالنتخاب ،إال إذا كانت ورقة التصويت أو الصوت اإللكتروني:
(أ) قد ورد إلى األمين العام بعد تاريخ إرسال طلب التصويت بما ال يزيد
على ستين يوماً؛
(ب) فيما يتعلق بأعضاء المنظمة ،موقع ًا على ورقة التصويت بالنيابة
عن وزير خارجية عضو المنظمة أو ،بالنسبة للمسائل التي تنطبق عليها أحكام
المادة  ،5من الممثل الدائم لعضو المنظمة أو من شخص مصرح له بالتوقيع نيابة
عن الممثل الدائم يكون األمين العام قد أخطر بصفته هذه؛
(ج) فيما يتعلق بأعضاء المنظمة ،أن ُيقدَّ م الصوت اإللكتروني من الممثل
الدائم المفوض بوصفه حلقة االتصال العادية ،أو من المصرح له بالتوقيع نيابة عن
الممثل الدائم.
ويقرر األمين العام ما إذا كانت ورقة التصويت أو الصوت اإللكتروني صحيح ًا
أم باط ً
ال.
المادة 55

(أ) يكون النصاب القانوني للتصويت بالمراسلة في أي هيئة من الهيئات
التأسيسية ،باستثناء اللجان ،مساوي ًا للنصاب القانوني المطلوب لجلسات الهيئة
المذكورة؛
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(ب) يكون النصاب القانوني للتصويت بالمراسلة في اللجان هو أغلبية
عدد أعضاء المنظمة الممثلين في اللجنة المذكورة؛
(ج) إذا لم يبلغ عدد الردود التي تلقاها األمين العام خالل فترة الستين يوم ًا
المشار إليها في المادة  54النصاب القانوني المطلوب للتصويت بالمراسلة اعتبر
االقتراح مرفوض ًا.
المادة 56

جميع عمليات التصويت بالمراسلة ،بما في ذلك التصويت لالنتخابات ،يجريها
األمين العام .ويعين األمين العام اثنين على األقل من كبار موظفي األمانة لمراجعة
وعد أوراق التصويت واألصوات اإللكترونية الواردة .ويحرر هذان الموظفان بعد
ذلك العد بيان ًا يشهدان فيه بنتيجة االقتراع ويوقعان عليه .ويحتفظ األمين العام
بأوراق التصويت وبنتائج التصويت اإللكتروني لمدة  180يوم ًا بعد انتهاء االقتراع
ثم يعدمها.
المادة 57
يلغي رئيس أية هيئة تأسيسية أي تصويت بالمراسلة في أي من الحالتين اآلتيتين:

(أ) إذا لم يسبق التصويت تبادل للرأي وورد طلب لتبادل الرأي طبق ًا
للمادة (49ب)؛ أو
(ب) إذا حدث ،في حالة إجراء انتخاب بين دورتين ،أن انسحب أي
شخص مدرج اسمه في القائمة النهائية للمرشحين ،أو أصبح غير مؤهل للمنصب.
وفي هاتين الحالتين تعد أوراق التصويت واألصوات اإللكترونية المتلقاة رداً على
خطاب طلب التصويت الغية وباطلة.
المادة 58

ال تسري األحكام الواردة في المواد من  44إلى  46ومن  77إلى  91على عمليات
التصويت التي تتم بالمراسلة.
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المادة 59

لرئيس الهيئة التأسيسية أن يوافق على أي اقتراح بالنيابة عن الهيئة المذكورة دون
طرحه للتصويت بالمراسلة في األحوال اآلتية:
(أ) حين يكون عند عرض االقتراح على الهيئة التأسيسية قد ذكر الرئيس
أنه ينوي الموافقة عليه إذا لم تكن هناك معارضة؛
(ب) إذا كان قد سمح بمدة تسعين يوم ًا من تاريخ إصدار كتاب التعميم
الذي عرض فيه االقتراح ،للرد؛
(ج) إذا لم يكن قد ورد أي اعتراض خالل مدة التسعين يوم ًا المذكورة من
أحد ممن يملكون حق التصويت.
المادة 60

أي قرار لهيئة تأسيسية تم اعتماده عن طريق التصويت بالمراسلة تكون له بالنسبة
لجميع أغراض المنظمة القوة والمفعول والحجية نفسها التي كانت تكون له لو أن
الهيئة التأسيسية قد اعتمدته في دورة من الدورات .وأي حكم من أحكام االتفاقية
أو من أحكام هذه الالئحة ينطبق على قرار تم اعتماده في دورة من الدورات ينطبق
بالقدر نفسه على القرار الذي اعتمد عن طريق التصويت بالمراسلة.
المادة 61

(أ) يخطر جميع أعضاء المنظمة الذين دعوا لالشتراك في التصويت
بالمراسلة ،إال في حالة تصويت المجلس التنفيذي بالمراسلة ،بنتيجة التصويت
أي بعدد األصوات الموافقة واألصوات المخالفة المدلى بها وعدد حاالت االمتناع
عن التصويت؛
(ب) ترسل قائمة توضح أصوات أعضاء المنظمة فرادى إلى أي من هؤالء
األعضاء إذا طلبها بشرط أن يرد الطلب خالل  180يوم ًا من انتهاء االقتراع وأال يكون
عضوان أو أكثر من أعضاء المنظمة الذين دعوا لالشتراك في التصويت قد طلبا،
قبل انتهاء عملية التصويت ،عدم إعالن هذا البيان.
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االنتخابات خالل الدورات
المادة 62

تجرى االنتخابات لشغل جميع المناصب والمراكز ،التي يكون على الهيئة
التأسيسية أن تشغلها ،في كل دورة عادية من دورات الهيئة المذكورة.
المادة 63

قبل إجراء أي انتخاب ألي منصب أو مركز أو مجموعة من المراكز تعد الهيئة
التأسيسية في الدورة قائمة بالمرشحين الذين سيجري التصويت عليهم .وتشمل
هذه القائمة اقتراحات لجنة الترشيحات ،إن وجدت ،عالوة على الترشيحات
الصادرة من الحاضرين في الجلسة .وتقتصر هذه القائمة على أسماء األشخاص
المؤهلين للمنصب أو المركز (المراكز) المرشحين له والذين أعربوا عن استعدادهم
ألن يكونوا ضمن المرشحين لالنتخاب.
المادة 64

يجرى التصويت في جميع االنتخابات باالقتراع السري .وتسري على عملية
التصويت أحكام المواد  40و 45و .46وإذا لم يكن هناك سوى مرشح واحد يعلن
انتخاب هذا المرشح دون اقتراع.
المادة 65

تعتبر ورقة التصويت باطلة إذا اشتملت على عدد من األسماء يزيد على عدد
المقاعد التي يقتضي األمر شغلها أو إذا تضمنت اسم أي شخص لم يرد في
قائمة المرشحين التي أعدتها الهيئة التأسيسية وفق ًا ألحكام المادة  .63وفي حالة
التصويت بالمراسلة ،يعتبر الصوت اإللكتروني باط ً
ال إذا ما وردت أيض ًا ورقة
تصويت من نفس عضو المنظمة.
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المادة 66

تجرى انتخابات منفصلة في المؤتمر لشغل منصب رئيس المنظمة ومناصب
النائب األول والنائب الثاني والنائب الثالث لرئيس المنظمة وذلك بالترتيب
المذكور .ويجب أن ينتمي الرئيس ونواب الرئيس الثالثة في األحوال العادية إلى
أقاليم مختلفة.
المادة 67

يجرى انتخابان منفصالن في االتحادات واللجان لشغل منصبي الرئيس ونائب
الرئيس وذلك بالترتيب المذكور.
المادة 68

بعد انتخاب رئيس ونواب رئيس المنظمة في المؤتمر ،تشغل أماكن المجلس
التنفيذي المتبقية ،غير تلك التي يشغلها رؤساء االتحادات ،على الوجه المبين في
(أ) و(ب) أدناه .وعندما يكون عدد المرشحين من إقليم ما مساوي ًا لعدد المقاعد
في اإلقليم وفق ًا للمادة ُ ،16يعلن انتخاب هؤالء المرشحين دون اقتراع.
(أ) تجرى عملية انتخاب أولى تتكون من انتخابات منفصلة تتم في وقت
واحد لشغل األماكن في المجلس التنفيذي التي يقتضي األمر شغلها بمرشحين
من أقاليم معينة استيفاء للشرط الوارد في المادة (13ج)( )2من االتفاقية أي أن ال
يأتي أقل من أربعة من أعضاء المجلس التنفيذي من إقليم واحد .وتقتصر قائمة
المرشحين لهذا االنتخاب على المرشحين الذين ينتمون لألقاليم التي لم تمثل بعد
بأربعة أعضاء .وتستخدم في هذا االنتخاب أوراق تصويت أو تصويت إلكتروني
منفصل لكل من تلك األقاليم؛
(ب) يجرى انتخاب ثان يتكون من انتخابات منفصلة تجرى في آن واحد
لشغل أماكن المجلس التنفيذي المتبقية على أساس قائمة تتضمن أسماء المرشحين
من أقاليم بعينها من أجل الوفاء باالشتراطات الواردة في المادة (13ج)( )2من
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االتفاقية والمادة  16من الالئحة ،فيما عدا المرشحين الذين انتخبوا بمقتضى
الفقرة الفرعية (أ) .وتستخدم في هذا االنتخاب الثاني أوراق تصويت أو تصويت
إلكتروني منفصل لكل إقليم معني .وإضافة إلى أحكام المادة  65تكون ورقة
التصويت باطلة إذا احتوت على عدد من األسماء ،بالنسبة إلى أي إقليم ،يزيد على
العدد األقصى للمقاعد التي ظلت متاحة لذلك اإلقليم طبق ًا للمادة (13ج)( )2من
االتفاقية والمادة  16من الالئحة .وال يعتبر باط ً
ال أي من ورقة التصويت أو الصوت
اإللكتروني الذي يحتوي على عدد من األسماء أقل من عدد األماكن التي يقتضي
األمر شغلها ،كما أنه ال يعتبر بمثابة امتناع عن التصويت بشرط أن يحتوي على
اسم واحد على األقل.
المادة 69

في جميع االنتخابات عدا تلك التي ورد وصفها في المادة (68ب) يعلن انتخاب
المرشح الذي حصل على أغلبية بسيطة بالوصف الوارد في المادة (47ب) .وإذا لم
يحصل أي مرشح على أغلبية بسيطة في االقتراع األول يجري اقتراع ثان يقتصر
على المرشحين اللذين حصال على أكبر عدد من األصوات في االقتراع األول .على
أنه إذا حصل أي مرشح آخر في االقتراع األول على نفس عدد األصوات التي حصل
عليها المرشح الثاني ُأدرج اسمهما كذلك في القائمة.
وفيما يتعلق باالنتخابات التي تجري بمقتضى المادة (68أ) تنطبق هذه المادة على
حدة بالنسبة لكل إقليم من األقاليم.
المادة 70
في االنتخابات الوارد وصفها في المادة (68ب):

(أ) إذا تجاوز عدد المرشحين الذين حصلوا على أغلبية بسيطة عدد
األماكن التي يقتضي األمر شغلها ُأعلن انتخاب من حصل منهم على أكبر عدد من
األصوات (بقدر عدد األماكن المطلوب شغلها) بشرط مراعاة أحكام المادة
( 13ج ) ( )2من االتفاقية والمادة  16من الالئحة؛
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(ب) إذا كان عدد المرشحين الذين حصلوا على أغلبية بسيطة في االقتراع
األول أقل من عدد األماكن التي يقتضي األمر شغلها ُأعلن انتخاب المرشحين
الذين حصلوا على األغلبية البسيطة بشرط مراعاة أحكام المادة ( 13ج) ( )2من
االتفاقية والمادة  16من الالئحة ،و ُيجرى اقتراع آخر لشغل األماكن المتبقية؛
(ج) يجب أن تحتوي قائمة المرشحين في هذا االقتراع الالحق على أسماء
المرشحين الذين لم يسبق انتخابهم والذين حصلوا على أكبر عدد من األصوات
في االقتراع السابق على أن ال يزيد عدد المرشحين المذكورين في القائمة عن
ضعف عدد األماكن التي يقتضي األمر شغلها .على أنه إذا حصل أي مرشح آخر في
االقتراع السابق على نفس عدد األصوات التي حصل عليها آخر مرشح في القائمة
ُأدرج اسمهما أيض ًا في القائمة .وتطبق على نتائج االنتخابات في االقتراع الثاني
نفس اإلجراءات التي تنطبق على نتائج االنتخابات في االقتراع األول؛
(د) تُجرى اقتراعات أخرى مماثلة عند االقتضاء إلى أن يتم شغل جميع
األماكن في المجلس التنفيذي.
المادة 71

كلما اقتضى األمر إجراء أكثر من اقتراع في االنتخابات التي ورد وصفها في المادة
( 68ب) ونتج عن أي اقتراع بلوغ عدد من المقاعد بالنسبة إلقليم من األقاليم مساو
للعدد األقصى الجائز بمقتضى أحكام المادة ( 13ج) ( )2من االتفاقية والمادة 16
من الالئحة تُشطب أسماء جميع من تبقى من مرشحي ذلك اإلقليم من قائمة
المرشحين لالقتراع الالحق.
المادة 72

إذا لم ُيحسم األمر في اقتراع ما بين مرشحين أو أكثر لحصولهم على نفس عدد
األصوات ُأجري اقتراع آخر ،فإذا لم يحسم األمر في هذا االقتراع الجديد ُحسم األمر
بين المرشحين المذكورين بالقرعة.
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االنتخابات بين الدورات
المادة 73

(أ) تُجرى انتخابات بين الدورات العادية ألية هيئة تأسيسية بغية شغل
منصب أو مركز في الهيئة على النحو المبين في المواد  14و( 15أ) و116؛
(ب) وبالرغم من المادة ( 57ب) تكون أهلية المرشحين لالنتخاب
بالمراسلة من غير المحددين بالمادة ( 6أ) من االتفاقية وكذلك بالمادتين ( 135أ)
و 144من الالئحة العامة هي تلك السائدة في تاريخ إرسال طلب تسمية مرشحين
وفق ًا لما هو منصوص عليه في المادة  74من الالئحة العامة؛
(ج) وبالرغم من تطبيق المادة  14يجوز لرئيس االتحاد أو اللجنة كذلك،
في الحاالت االستثنائية ،أن يتخذ التدابير الالزمة إلجراء انتخابات بالمراسلة لشغل
أي منصب أو مركز آخر في الهيئة المذكورة.
المادة 74

متى تقرر إجراء انتخابات بالمراسلة يدعو األمين العام من يملكون حق التصويت
إلى القيام مقدم ًا بتسمية مرشحين مؤهلين للمنصب أو المركز الذي يقتضي األمر
شغله .ويحدد الرئيس الذي طلب إجراء االنتخاب الفترة التي يجب أن ترد خاللها
تسميات المرشحين .وال يجوز أن تقل هذه الفترة عن ثالثين يوم ًا.
المادة 75

(أ) على األمين العام قبل القيام بعملية االنتخاب أن يتحقق من أن كل
شخص ُعرض اسمه مؤهل للمنصب أو المركز الذي يقتضي األمر شغله وأنه على
استعداد ألن يكون ضمن المرشحين لالنتخاب ،وتخصص لهذا الغرض فترة قدرها
عشرون يوم ًا .وتُعد بعد ذلك القائمة النهائية للمرشحين؛
هذا

(ب)

المرشح.

انتخاب
إذا لم يكن في قائمة المرشحين سوى اسم واحد ُأعلن
ُ
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المادة 76

(أ) تطبق في حالة االنتخابات بين الدورات أحكام المواد
و( 57ب) و 64و 65و 69و 72مع إجراء التعديالت الالزمة؛

 54و 55و56

(ب) ال ُيجرى ،مع ذلك ،اقتراع ثان بمقتضى المادة  69إذا لم تكن نتائج
االقتراع األول متاحة قبل الدورة العادية التالية للهيئة المعنية بمدة  180يوم ًا
على األقل.
تصريف األعمال في جلسات الهيئات التأسيسية
المادة 77

لرئيس الجلسة أن يطلب من المتكلم مراعاة النظام إذا كانت مالحظاته ال تتصل
بالموضوع المطروح للمناقشة .وله مع مراعاة أحكام المادة  79أن يحدد المدة
المسموح بها لكل متكلم.
المادة 78

باإلضافة إلى ممارسة الصالحيات المخولة له في موضع آخر من هذه الالئحة يعلن
رئيس الجلسة افتتاح واختتام الجلسات ويدير المناقشات ويؤمن مراعاة أحكام
االتفاقية والالئحة التي تسري على الهيئة المعنية ويعطي حق التكلم ويطرح
المسائل للتصويت ويعلن القرارات .ويتولى رئيس الجلسة اإلشراف على أعمال
الجلسات والمحافظة على النظام فيها .ويبت رئيس الجلسة في نقاط النظام وتكون
له بصفة خاصة صالحية اقتراح تأجيل المناقشة أو إقفال باب المناقشة أو رفع أو
تعليق الجلسات.
المادة 79

(أ) يبت رئيس الجلسة فوراً ،وفق ًا لالئحة ،في نقطة النظام التي يثيرها
أي وفد أو عضو .ويجوز للوفد أو العضو أن يطعن في قرار رئيس الجلسة .وتقتصر
مناقشة هذا الطعن على الطاعن ورئيس الجلسة .وإذا تمسك الطاعن برأيهُ ،طرح
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الطعن فوراً للتصويت .ويظل قرار رئيس الجلسة قائم ًا ما لم تنقضه األغلبية المطلوبة
من الوفود أو األعضاء الحاضرين والمصوتين؛
(ب) ال يجوز للوفد أو العضو الذي أثار نقطة نظام وال ألي وفد أو عضو
آخر أن يتعرض لجوهر الموضوع قيد المناقشة إلى أن يبت في نقطة النظام.
المادة 80

ألي وفد أو عضو أثناء مناقشة بند من بنود جدول األعمال أن يقدم اقتراحات أو
تعديالت لالقتراحات المقدمة بشأن الموضوع قيد المناقشة.
المادة 81

تناقش االقتراحات وتطرح للتصويت بالترتيب الذي قدمت به ما لم يكن هناك نص
بخالف ذلك.
المادة 82

إذا قدم تعديالن أو أكثر القتراح أو تعديل تُجرى مناقشة ويطرح للتصويت أو ًال
أبعد تعديل من حيث الجوهر عن االقتراح األصلي ثم التعديل األقل منه بعداً
عنه إلى أن تطرح للتصويت جميع التعديالت المقدمة .ولرئيس الجلسة صالحية
تحديد الترتيب الذي يتم به التصويت على التعديالت بمقتضى هذه المادة ،مع
مراعاة المادة .79
المادة 83

لمقدم االقتراح أو التعديل أن يسحب اقتراحه أو تعديله إال إذا كان هناك تعديل له
قيد المناقشة أو كان قد اع ُتمد.
المادة 84

ُيجرى التصويت على التعديالت قبل االقتراح أو التعديل الذي ترد عليه .وبعد
الفراغ من جميع التعديالت ُيجرى التصويت على االقتراح بعد إدخال التعديالت
التي تم اعتمادها عليه.

الالئحة العامة

67

المادة 85

ال على أجزاء من أي اقتراح أو وثيقة أو
ألي وفد أو عضو أن يقترح تصويت ًا منفص ً
تعديل .وإذا ُأثير اعتراض على طلب التجزئة طرح اقتراح التجزئة للتصويت .وال
ُيسمح بالكالم في اقتراح التجزئة إال لمتكلمين اثنين يؤيدانه ومتكلمين اثنين
يعارضانه .وإذا ُقبل اقتراح التجزئة ُطرحت أجزاء االقتراح أو الوثيقة أو التعديل التي
تمت الموافقة عليها بعد ذلك منفصلة للتصويت أخيراً برمتها .وإذا ُرفضت جميع
أجزاء منطوق االقتراح أو الوثيقة أو التعديل اعتبر االقتراح أو الوثيقة أو التعديل
مرفوض ًا برمته.
المادة 86

ألي وفد أو عضو أن يقترح في أي وقت تعليق أو رفع الجلسة .وال تجوز مناقشة
هذا االقتراح بل يجب طرحه للتصويت فوراً مع مراعاة المادة .89
المادة 87
ألي وفد أو عضو أثناء مناقشة أية مسألة أن يقترح تأجيل المناقشة إلى وقت معين.

وال تجوز مناقشة هذا االقتراح بل يجب طرحه للتصويت فوراً مع مراعاة المادة .89
المادة 88

ألي وفد أو عضو أن يقترح في أي وقت إقفال باب المناقشة سواء كان أي مندوب
أو عضو آخر قد أبدى أو لم يبد رغبته في التكلم .ويجوز اإلذن بالتكلم في اقتراح
إقفال باب المناقشة لما ال يزيد على اثنين من المتكلمين يعارض كالهما االقتراح.
ويطرح االقتراح بعد ذلك للتصويت فوراً مع مراعاة المادة .89
المادة 89

مع مراعاة أحكام المادة  79بشأن نقطة النظام يكون لالقتراحات المبينة أدناه أسبقية
على جميع االقتراحات األخرى المطروحة في الجلسة وذلك حسب الترتيب التالي:
(أ)

اقتراح تعليق الجلسة؛
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(ب)

اقتراح رفع الجلسة؛

(ج)

اقتراح تأجيل مناقشة البند المطروح؛

(د)

اقتراح إقفال باب المناقشة في البند المطروح.
المادة 90

بعد أن يعلن رئيس الجلسة بدء التصويت ال يجوز ألي شخص أن يقطع عملية
التصويت إال إلثارة نقطة نظام تتعلق بطريقة إجراء التصويت .ولرئيس الجلسة أن
يأذن للوفود أو لألعضاء بشرح تصويتهم إما قبل العد أو بعد انتهائه إال إذا كان
االقتراع سري ًا .وال يجوز لرئيس الجلسة أن يسمح لمقدمي االقتراح بشرح تصويتهم.
المادة 91

للمراقب أن يشترك في مناقشة موضوع ًا يهم المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
وعضو المنظمة أو المنظمة التي يمثلها .وال ُينظر في أي اقتراح أو تعديل القتراح
يتقدم به مراقب ما لم يتبناه وفد أو عضو في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية.
المحاضر والوثائق
المادة 92

تتاح أية وثيقة قبل افتتاح الجلسة العامة التي ستناقش فيها بوقت كاف .وللهيئة
التأسيسية المعنية أن تحدد هذا الوقت.
المادة 93

يجوز للمنظمات الدولية األخرى التي عقدت معها المنظمة ترتيبات أو اتفاقات أن
تعرض على دورات الهيئات التأسيسية أو الهيئات الفرعية وثائق تتعلق ببنود جدول
األعمال التي تهمها بوجه خاص وذلك في المواعيد المحددة لمختلف الهيئات.
ويجب في هذه الحالة أن يوافى األمين العام بهذه الوثائق لتعميمها وفق ًا لالئحة.
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المادة 94

(أ) أي قرار التحاد أو لجنة ما يتعين على أعضاء االتحاد أو اللجنة دون
غيرهم تنفيذه أو ال يتعلق إال باألنشطة الداخلية لالتحاد أو اللجنة ،كبرنامج عمله
في المستقبل أو إنشاء وتحديد اختصاصات الهيئات الفرعية ،يجب أن يسجل في
شكل قرار بشرط أن ال يتعارض هذا القرار مع أحكام االتفاقية أو مع لوائح المنظمة
أو أي قرار سابق للمؤتمر أو للمجلس التنفيذي؛
(ب) أي قرار التحاد أو لجنة ما يقصد به إبالغ معلومات أو رأي أو يعطي
توجيهات لهيئة فرعية (بخالف اختصاصاتها) أو ألعضاء الجهاز الرئاسي لالتحاد
أو اللجنة أو ألي شخص ُعين للقيام بمهمة يجب أن يسجل في شكل مقرر؛
(ج) أي قرار التحاد أو لجنة ما بشأن أي مسألة أخرى  -بما في ذلك
االقتراحات المتعلقة باتخاذ إجراءات من جانب أعضاء المنظمة ،واالقتراحات
التي تقتضي إعادة النظر في قرار سابق للمؤتمر أو للمجلس التنفيذي أو تعديله،
واالقتراحات التي يطلب فيها قيام األمانة بعمل ،واالقتراحات المطلوب نظرها من
جانب اتحاد آخر أو لجنة أخرى أو هيئة خارج المنظمة  -يجب أال يسجل إال
باعتباره توصية موجهة إلى المؤتمر أو إلى المجلس التنفيذي.
المادة 95

(أ) بعد دورات أية هيئة من الهيئات التأسيسية ،تسجل القرارات
والمقررات والتوصيات في التقرير النهائي ألعمال الدورة الذي تنشره األمانة.
وتُدرج أيض ًا وثائق المعلومات والبيانات في التقرير النهائي؛
(ب) ال تعد األمانة محاضر موجزة للمناقشات التي تدور في الجلسات
العامة للهيئات التأسيسية إال حين تقدم الجلسة العامة طلب ًا محدداً بذلك؛
(ج)

التسجيل.

تجرى تسجيالت صوتية للجلسات العامة و ُيحتفظ بها ألغراض
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اللغات
المادة 96

اللغات الرسمية في المنظمة هي اللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية
والعربية والفرنسية.
المادة 97
التنفيذي.

جميع اللغات الرسمية هي لغات العمل في المؤتمر والمجلس
ويحدد الرئيس لغات العمل في دورات اللجان التابعة للمجلس التنفيذي على
أساس األعضاء المشاركين .ويحدد األمين العام لغات العمل في دورات الهيئات
التأسيسية وهيئاتها الفرعية من بين اللغات الرسمية حسب االقتضاء ،بالتشاور مع
رئيس الهيئة التأسيسية المعنية ،مع مراعاة لغات عمل أعضاء المنظمة أو الخبراء
المشاركين في الدورة.
المادة 98

تُنشر االتفاقية واللوائح بكافة اللغات الرسمية للمنظمة .والتقارير الفنية والمطبوعات
األخرى تُنشر باللغات الرسمية التي يحددها المؤتمر.
عالنية الجلسات
المادة 99

جلسات الهيئات التأسيسية تكون علنية ما لم تقرر الهيئات التأسيسية المعنية
خالف ذلك.
تنفيذ القرارات
المادة 100

(أ) القرارات المتعلقة بتغييرات في الالئحة الفنية ترسل مع الوثائق
المتصلة بها إلى أعضاء المنظمة في وقت يسمح بفترة ال تقل عن تسعة شهور بين
تلقي هذه الوثائق وتاريخ التنفيذ؛
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(ب) بالنسبة للقرارات األخرى التي يتعين على أعضاء المنظمة تنفيذها
تحدد الهيئة التأسيسية الفترة المقابلة في كل حالة على ضوء طبيعة القرار والوقت
الذي يحتاج إليه أعضاء المنظمة لتنفيذه .وال يجوز أن تقل هذه الفترة بأي حال
من األحوال عن شهرين.
المادة 101

(أ) إذا تعذر على عضو المنظمة تنفيذ قرار يتضمن مطلب ًا فني ًا اتخذه
المؤتمر أو المجلس التنفيذي نيابة عن المؤتمر وجاء فيه صراحة أن أحكام المادة
(9ب) من االتفاقية وأحكام هذه الالئحة تنطبق عليه فعليه أن يبلغ األمين العام
بذلك كتابة خالل فترة تسعين يوم ًا من إخطار األمين العام له بالقرار .وعلى عضو
المنظمة المعني أن يبين في كتابه إلى األمين العام ما إذا كان عدم قدرته على تنفيذ
القرار مؤقت ًا أم نهائي ًا وأن يوضح أسباب ذلك؛
(ب) على أعضاء المنظمة أن يخطروا األمين العام كتابة وبالتحديد بعزمهم
على تطبيق «الممارسات القياسية» ،المنصوص عليها في الالئحة الفنية ما عدا
تلك التي يبلغون بصددها عن اختالفات محددة .وعليهم أيض ًا أن يخطروا األمين
العام بأي تغيير في درجة تنفيذهم «للممارسات القياسية» التي سبق اإلخطار بها
وبتاريخ التغيير الفعلي ،وذلك قبل إجرائه بثالثة أشهر على األقل.
ثاني ًا :المؤتمر
الدورات ومكان انعقادها
المادة 102

(أ) يدعو رئيس المنظمة دورات المؤتمر العادية إلى االنعقاد .ويجوز
للمجلس التنفيذي عند الضرورة وبغض النظر عن أي قرار سبق أن اتخذه المؤتمر
بشأن تاريخ ومكان دورته التالية أن يغير تاريخ أو مكان الدورة المذكورة أو
كليهما .ويجوز له أيض ًا دعوة المؤتمر إلى دورة استثنائية في الموعد والمكان
اللذين يحددهما المجلس؛
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(ب) ويدعى المؤتمر كذلك إلى االنعقاد في دورة استثنائية خالل مائة
وعشرين يوم ًا من تلقي األمين العام طلبات لعقد هذه الدورة من أغلبية أعضاء
المنظمة .ويحدد المجلس التنفيذي بالضبط تاريخ ومكان اجتماع الدورة
االستثنائية.
المادة 103

األمين العام مسؤول عن اتخاذ الترتيبات الالزمة لعقد دورات المؤتمر .ويستخدم
األمين العام ما قد يقدمه عضو المنظمة المضيف من مساعدة.
المادة 104

(أ) ُيرسل ألعضاء المنظمة ولألمم المتحدة إشعار بعقد دورات المؤتمر
العادية قبل جلسة افتتاح الدورة بتسعة أشهر على األقل؛
(ب) و ُيرسل اإلشعار بعقد دورة المؤتمر االستثنائية قبل جلسة افتتاح
الدورة بتسعين يوم ًا على األقل.
المادة 105

ُيدعى رؤساء جميع اللجان لحضور كل دورة من دورات المؤتمر .وتتحمل المنظمة
نفقات انتقالهم وإعاشتهم لفترة الزمة.
المادة 106

(أ) يرفق باإلشعار بالنسبة لجميع دورات المؤتمر العادية جدول األعمال
المؤقت ومذكرة توضيحية .وتوزع الوثائق بأسرع ما يمكن .ويفضل توزيعها قبل
افتتاح الدورة بمدة ال تقل عن  30يوماً؛
(ب) و ُيرسل جدول أعمال الدورة ومذكرته التوضيحية كذلك إلى رؤساء
اللجان وإلى أي منظمات دولية توجه إليها الدعوة.
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المادة 107
تسري أحكام المادة  106كذلك على الدورات االستثنائية.
المادة 108

يجوز ألي عضو في المنظمة ولألمم المتحدة ولجميع المنظمات الدولية األخرى
التي عقدت معها المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ترتيبات أو اتفاقات ،أن
تقترح إدراج بنود إضافية في جدول األعمال المؤقت قبل افتتاح الدورة .وترفق
باالقتراحات مذكرات توضيحية تلخص المشكالت المتصلة بهذه البنود اإلضافية
وتوزعها األمانة على كافة أعضاء المنظمة وعلى رؤساء اللجان واألمم المتحدة.
كما توزع األمانة الوثائق المتعلقة ببنود في جدول األعمال المؤقت والمقدمة من
أعضاء المنظمة.
المادة 109

يعد المجلس التنفيذي جدول األعمال المؤقت لدورة المؤتمر العادية .ويشمل
هذا الجدول في األحوال العادية ما يأتي:
()1

إقرار جدول األعمال؛

()2

تقرير رئيس المنظمة ،وتقرير األمين العام ،وتقارير أخرى؛

()3

الخطتان االستراتيجية والتشغيلية والميزانية؛

()4

هياكل الهيئات التأسيسية؛

()5

طلبات العضوية إن وجدت؛

()6

المسائل العامة والقانونية والسياساتية والتنظيمية والمالية واإلدارية؛

()7

البنود المقدمة من أعضاء المنظمة؛

()8

انتخاب رئيس ونواب رئيس المنظمة؛

()9

انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي؛

()10

تعيين األمين العام؛
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()11

استعراض قرارات المؤتمر السابقة؛

( )12بنود أخرى يبت فيها المؤتمر.
المادة 110

يقتصر جدول أعمال دورة المؤتمر االستثنائية على البنود التي تُعقد من أجلها
الدورة.
المادة 111

ُيعرض جدول األعمال المؤقت على المؤتمر إلقراره بأسرع ما يمكن بعد افتتاح
الدورة .وللمؤتمر أن يعدل جدول األعمال في أي وقت.
ثالث ًا :المجلس التنفيذي
مقدمة
المادة 112

عضو المنظمة الذي ينتمي إلى أكثر من اتحاد يعتبر في األحوال العادية ،ألغراض
المادة  13من االتفاقية ،وافداً من اإلقليم الذي يقع فيه المقر الرئيسي لمرفق
األرصاد الجوية الخاص به .على أنه يجوز لهذا العضو أن يختار ،ألغراض المادة 13
المذكورة ،إقليم ًا آخر النتمائه هو اإلقليم الذي يقع فيه الجزء األكبر من أراضيه.
والبد من موافقة المؤتمر على أي اختيار آخر لإلقليم .ويجب في جميع األحوال
اإلعالن عن اختيار اإلقليم قبل بدء االنتخابات التي نصت عليها المادة (8ي) من
االتفاقية .وال يجوز تغيير هذا االختيار أثناء الدورة.
المادة 113

إذا تعذر على رئيس المجلس التنفيذي حضور دورة من الدورات جاز له أن يوفد
مراقب ًا تكون له الحقوق ذاتها التي يتمتع بها بديل عضو منتخب في المجلس.
ويسري الحكم نفسه على نواب الرئيس.
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المادة 114

إذا تعذر على رئيس أحد االتحادات حضور دورة من دورات المجلس التنفيذي
فعلى نائب رئيس االتحاد الحضور بوصفه بدي ً
ال .وإذا تعذر على كليهما الحضور
فعلى رئيس االتحاد كلما أمكن أن يختار أحد مديري مرفق األرصاد الجوية أو
األرصاد الجوية الهيدرولوجية في اإلقليم للحضور بوصفه بدي ً
ال .ويكون لبديل
رئيس االتحاد نفس الحقوق واالمتيازات في المجلس التنفيذي التي كان سيتمتع
بها رئيس االتحاد لو كان حاضراً.
المادة 115

يجب أن يكون بدالء المديرين المشار إليهم في المادة (13ج) من االتفاقية أعضاء
في مرافق األرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية ألعضاء المنظمة الوافدين
من األقاليم نفسها التي وفد منها المديرون الذين يمثلونهم.
المادة 116

متى شغر منصب بين األعضاء المنتخبين وفق ًا للمادة (13ج) من االتفاقية في
المجلس التنفيذي بين دورات المؤتمر يعين المجلس التنفيذي عضواً بالنيابة
طبق ًا ألحكام المادة المذكورة والمادة  16من الالئحة العامة .ويخدم العضو بالنيابة
في هذا المنصب إلى أن تختتم دورة المؤتمر العادية التالية .على أنه إذا كان العضو
الذي شغر منصبه رئيس اتحاد ،خدم رئيس االتحاد بالنيابة في هذا المنصب إلى
أن ُينتخب رئيس جديد لالتحاد المعني.
المادة 117

على رئيس المجلس التنفيذي أن يستشير أعضاء المجلس في المسائل الهامة التي
تطرأ بين دورات المجلس قبل اتخاذ أي قرارات.
المادة 118

للمجلس التنفيذي ،بشرط استيفاء أحكام المادة ( 94ج) ،أن يتخذ قرارات نابعة
ال بالفقرة
من توصيات االتحادات واللجان وفق ًا للمادة (14ج) من االتفاقية أو عم ً
األخيرة من تلك المادة.
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الدورات
المادة 119

تعقد دورات المجلس التنفيذي في األمانة ما لم يقرر المجلس خالف ذلك.
المادة 120

األمين العام مسؤول عن اتخاذ الترتيبات الالزمة لعقد دورات المجلس التنفيذي مع
استخدام ما قد يقدمه عضو المنظمة المضيف من مساعدة.
المادة 121

(أ) يرسل ألعضاء المجلس التنفيذي ولألمم المتحدة إشعار بعقد دورات
المجلس التنفيذي العادية قبل جلسة افتتاح الدورة بمائة وعشرين يوم ًا على األقل؛
(ب) ويرسل اإلشعار بعقد دورة المجلس التنفيذي االستثنائية قبل افتتاح
الدورة بستين يوم ًا على األقل.
المادة 122

(أ) يرفق باإلشعار بالنسبة لجميع دورات المجلس التنفيذي العادية
جدول األعمال المؤقت ومذكرته التوضيحية؛
(ب) ُيتاح جدول أعمال الدورة المؤقت ومذكرته التوضيحية كذلك
مع نفس اإلشعار السابق المنصوص عليه في المادة  121إلى رؤساء اللجان وإلى
المنظمات الدولية التي عقدت معها المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ترتيبات أو
اتفاقات تنص على تمثيلها في دورات المجلس التنفيذي .وتوزع الوثائق بأسرع ما
يمكن .ويفضل توزيعها قبل افتتاح الدورة بمدة ال تقل عن خمسة وأربعين يوم ًا.
المادة 123
تسري أحكام المادة  122كذلك على الدورات االستثنائية.
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المادة 124

يجوز أن يرافق أي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي بديل له ومستشارون .ويجوز
السماح للبدالء والمستشارين بمخاطبة المجلس.
المادة 125

(أ) ينبغي لرؤساء اللجان طبق ًا للمادة (19د) من االتفاقية أن يشتركوا
في دورات المجلس التنفيذي .وتتحمل المنظمة نفقات انتقالهم وإعاشتهم لفترة
مناسبة؛
(ب) يدعى المستشارون الهيدرولوجيون لرؤساء االتحادات لحضور
دورات المجلس التنفيذي ،وتتحمل المنظمة تكاليف السفر واإلقامة لفترة مناسبة.
المادة 126

يعد رئيس المنظمة بالتشاور مع األمين العام جدول األعمال المؤقت لدورة
المجلس التنفيذي العادية .وينبغي أن يشمل هذا الجدول في األحوال العادية:
()1

إقرار جدول األعمال؛

()2

تقرير رئيس المنظمة ،وتقرير األمين العام ،وتقارير أخرى؛

()3

تنفيذ قرارات المؤتمر؛

()4

التخطيط االستراتيجي والتشغيلي؛

()5

ميزانية فترة السنتين التالية؛

( )6المسائل العامة والقانونية والسياساتية والتنظيمية واإلدارية ،بما في
ذلك تقرير الهيئات الرقابية؛
()7

استعراض قرارات المجلس التنفيذي السابقة.

ويحدد الرئيس الترتيب الذي يجب أن تتم وفق ًا له مناقشة هذه البنود ويعرضه على
المجلس التنفيذي إلقراره.
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يقتصر جدول األعمال المؤقت للدورة العادية للمجلس التنفيذي التي تلي مباشرة
الدورة العادية للمؤتمر على المسائل التي تقتضي اتخاذ إجراء فوري من جانب
المجلس.
المادة 127

يقتصر جدول أعمال دورة المجلس التنفيذي االستثنائية على المسائل التي دعيت
الدورة لالنعقاد من أجلها.
المادة 128

يعرض جدول األعمال المؤقت في الجلسة االفتتاحية إلقراره .ويجوز تعديل جدول
األعمال في أي وقت خالل الدورة.
المادة 129

إذا لم يكتمل النصاب القانوني في الدورة وفق ًا للمادة  17من االتفاقية تحال
القرارات ،التي اعتمدتها أغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين ،بالمراسلة إلى جميع
أعضاء المجلس التنفيذي.وال يعتبر أي قرار من هذا النوع قراراً للمجلس التنفيذي
إال إذا وافق عليه ثلثا األصوات الموافقة والمخالفة المدلى بها خالل ستين يوم ًا من
إرساله إلى األعضاء بشرط أن يكون أكثر من نصف أعضاء المجلس التنفيذي قد
اشتركوا في التصويت.
رابع ًا :االتحادات اإلقليمية
مقدمة
المادة 130

اتحادات المنظمة واختصاصاتها العامة هي تلك التي ورد ذكرها في المرفق الثاني
لهذه الالئحة .ويكون كل اتحاد مسؤو ً
ال عن تولي وظائفه المحددة في المادة (18د)
من االتفاقية في المنطقة المخصصة له في المرفق الثاني.

الالئحة العامة

79

العضوية
المادة 131

لعضو المنظمة ،ألغراض المادة (18أ) من االتفاقية ،الحق في االنتماء إلى
أحد االتحادات إذا كان عضو المنظمة مسؤو ًال مسؤولية كاملة ،من الناحيتين
الفنية والمالية ،عن االحتفاظ بشبكة من محطات األرصاد الجوية أو المحطات
الهيدرولوجية التي تقع في ،أو تمتد إلى ،الحدود الجغرافية لإلقليم المعني بشرط
أن تكون المحطات المذكورة في أراضي عضو المنظمة.
المادة 132

(أ) يدعو األمين العام األعضاء الجدد في المنظمة إلى ذكر االتحاد الذي
يعتبرون أنهم أعضاء للمنظمة فيه بمقتضى شروط المادة (18أ) من االتفاقية؛
(ب) يبلغ األمين العام المجلس التنفيذي عند الضرورة بأي صعوبات تنشأ
في هذا الشأن؛
(ج) تحال أي مسألة أو نزاع بشأن عضوية أي اتحاد إلى المؤتمر أو،
إذا قرر المجلس التنفيذي ذلك ،إلى أعضاء المنظمة ،التخاذ قرار عن طريق
التصويت بالمراسلة.
المادة 133

ال تمثل الشبكات داخل أراضي عضو المنظمة في االتحاد بأكثر من وفد واحد
يمثل العضو المذكور.
أعضاء الجهاز الرئاسي
المادة 134
تكون واجبات رئيس االتحاد كاآلتي:
()1

رئاسة دورات االتحاد؛
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( )2توجيه وتنسيق أنشطة االتحاد والهيئات الفرعية التابعة له بين
دورات االتحاد؛
( )3القيام بالواجبات المحددة التي تنص عليها قرارات المؤتمر والمجلس
التنفيذي ولوائح المنظمة؛
( )4التحقق من أن أنشطة وتوصيات وقرارات االتحاد تتفق وأحكام
االتفاقية وقرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي ولوائح المنظمة؛
()5

عرض آراء االتحاد على المؤتمر وعلى المجلس التنفيذي؛

ال مناسب ًا عند الضرورة
( )6إجراء الترتيبات الالزمة لتمثيل االتحاد تمثي ً
في دورات االتحادات األخرى؛
( )7توجيه المراسالت إما مباشرة أو بواسطة األمين العام نيابة عن االتحاد
في المسائل المتعلقة بأنشطة االتحاد؛
( )8االحتفاظ بملفات للمراسالت الرسمية بصفته رئيس ًا لالتحاد وإرسال
صور من هذه المراسالت إلى األمين العام.
المادة 135

(أ) يجب أن يكون رئيس ونائب رئيس االتحاد من مديري مرافق األرصاد
الجوية أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية التابعة ألعضاء في المنظمة ينتمون إلى
اإلقليم ،حسبما ورد تحديده في المادة 112؛
(ب) يستعين رئيس االتحاد بمستشار هيدرولوجي إقليمي يع َّين في
ال للمرفق الهيدرولوجي الوطني
كل دورة عادية من دورات االتحاد ويكون ممث ً
المسؤول عن الهيدرولوجيا التطبيقية ،أو لهيئة هيدرولوجية وطنية أخرى ،و ُيكلف
بالمهام التالية:
( )1مواالة االتصال ،عن طريق رئيس االتحاد والممثلين الدائمين
والمستشارين الهيدرولوجيين ألعضاء المنظمة ،بالمرافق الهيدرولوجية
التابعة ألعضاء المنظمة؛
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( )2مراجعة المعلومات الخاصة باالحتياجات واألنشطة والقدرات
واالمتثال لالئحة الفنية في مجال الهيدرولوجيا التطبيقية في اإلقليم؛
()3

الفنية؛

ال مالئم ًا في اللجان
تيسير تمثيل خبراء الهيدرولوجيا تمثي ً

( )4تقديم المشورة إلى رئيس االتحاد بين دورات االتحاد بشأن
المسائل المذكورة أعاله؛
()5

القيام بأي مهام أخرى يعهد بها إليه رئيس االتحاد.

الدورات
المادة 136
تعقد دورات االتحاد في األحوال العادية في مكان داخل إقليمه.
المادة 137

(أ) تعقد الدورات العادية لالتحاد ،في األحوال العادية ،على فترات ال
تتجاوز أربع سنوات؛
(ب) يجوز عقد دورة استثنائية لالتحاد بقرار يتخذه المؤتمر أو المجلس
التنفيذي ،إذا أوصى االتحاد بذلك ،إما أثناء الدورة وإما عن طريق التصويت
بالمراسلة الذي يتم بعد تلقي طلب بذلك من ثلث أعضاء المنظمة الذين هم
أعضاء في االتحاد.
المادة 138

(أ) يضع األمين العام برنامج ًا مؤقت ًا لدورات االتحادات بالتشاور مع
رؤساء االتحادات ورئيس المنظمة .ويرسل برنامج الدورات المنسق إلى جميع
أعضاء المنظمة قبل دورة المؤتمر العادية مع دعوتهم إلى استضافة دورة أو أكثر من
دورات الهيئات التأسيسية .ويحدد رئيس االتحاد تاريخ ومكان عقد الدورة العادية
أو االستثنائية باالتفاق مع رئيس المنظمة وبعد التشاور مع األمين العام؛
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(ب) إذا وردت من أكثر من عضو من أعضاء المنظمة دعوات الستضافة
دورة بعينها من دورات أحد االتحادات يرفع األمين العام األمر إلى رئيس المنظمة
للفصل فيه.
المادة 139

يتكون النصاب القانوني من أغلبية بسيطة من أعضاء المنظمة المنتمين إلى
االتحاد والذين يملكون حق التصويت.
المادة 140

إذا لم يكتمل النصاب القانوني في دورة من الدورات تحال القرارات ،فيما عدا
االنتخابات ،التي اعتمدتها أغلبية بسيطة من أعضاء المنظمة الحاضرين ،بالمراسلة
إلى جميع أعضاء المنظمة المنتمين إلى االتحاد .وال يعتبر أي قرار من هذا النوع
قراراً لالتحاد إال إذا وافقت عليه أغلبية بسيطة من األصوات الموافقة والمخالفة
المدلى بها خالل تسعين يوم ًا من إرساله إلى أعضاء المنظمة هؤالء.
خامس ًا :اللجان الفنية
مقدمة
المادة 141

(أ) تحدد أسماء اللجان الفنية واختصاصاتها العامة على النحو المبين في
المرفق الثالث؛
(ب) ُينشئ المؤتمر في كل دورة عادية من دوراته اللجان الفنية للفترة
المالية التالية طبق ًا للمادة ( 8ز) من االتفاقية .ويخطر أعضاء المنظمة عادة األمين
العام باللجان التي يرغبون أن ُيمثلوا فيها .وينبغي بشكل عام إرسال هذا اإلخطار
في غضون  90يوم ًا بعد اختتام أعمال دورة المؤتمر ،وبما ال يتجاوز  60يوم ًا قبل
الدورة العادية للجنة المعنية.
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المادة 142

طبق ًا للمادتين  19و 26من االتفاقية يجوز إنشاء لجنة فنية ،أو أي هيئة أخرى،
باالشتراك مع هيئة حكومية دولية أخرى من هيئات منظومة األمم المتحدة عندما
ال كبيراً مع
تكون االختصاصات المقترحة للجنة الفنية المعنية متداخلة تداخ ً
أنشطة الهيئة األخرى المعنية ،وعندما ُيرى أن هذه الرعاية المشتركة في صالح
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية .وفي حالة الرعاية المشتركة من هذا القبيل ينبغي
تفسير المصطلحات التالية المتعلقة باللجان الفنية في إطار هاتين المادتين على
النحو المبين أدناه:
(أ) تعبير «أعضاء المنظمة» يعني أيض ًا الدول األعضاء في الهيئة
المشاركة في الرعاية؛
(ب)

في الرعاية؛

تعبير «األمين العام» يعني أيض ًا الرئيس التنفيذي للهيئة المشاركة

(ج) تعبير «المؤتمر والمجلس التنفيذي» يعني أيض ًا الهيئات الرئاسية
للهيئة المشاركة في الرعاية؛
(د)

تعبير «األمانة» يعني أيض ًا أمانة الهيئة المشاركة في الرعاية؛

(هـ)

تعبير «المنظمة» يعني أيض ًا الهيئة المشاركة في الرعاية؛

(و) تعبير «الممثلون الدائمون ألعضاء المنظمة» يعني أيض ًا مسؤولي
التنسيق الوطنيين الرسميين التابعين للهيئة المشاركة في الرعاية؛
(ز) تعبير «االتفاقية» يعني أيض ًا اتفاقية الهيئة المشاركة في الرعاية أو
نظامها األساسي أو أية وثيقة تحديدية رسمية أو قانونية أخرى خاصة بها؛
(ح)

تعبير «الالئحة» يعني أيض ًا الئحة الهيئة المشاركة في الرعاية.
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التشكيل
المادة 143

تتألف اللجان الفنية من خبراء فنيين في المجاالت التي تغطيها اختصاصات
اللجنة .وتسمية الخبراء الفنيين للمشاركة في أنشطة اللجنة الفنية ،يقوم بها
الممثلون الدائمون ،بالتشاور مع المستشار الهيدرولوجي (فيما يتعلق بالخبراء في
مجال الهيدرولوجيا) ،لعضو المنظمة الممثل في اللجنة ،أو الهيئة المختصة في
األمم المتحدة ،أو المنظمات الدولية األخرى التي أبرمت المنظمة معها ترتيبات
أو اتفاقات .وبعد أن ينشئ المؤتمر اللجنة الفنيةُ ،يدعى الممثلون الدائمون
والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى تسمية خبراء (تحديث التسميات القائمة) وفق ًا
للخبرات المطلوبة .والتسميات التي يقدمها الممثل الدائم تكون من خالل منصة
مجتمع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية .أما التسميات التي تقدمها المنظمات
فتكون من خالل األمانة ،التي ينبغي أن تعتمد هذه التسميات إلدراجها في منصة
مجتمع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية .ويشكل هؤالء الخبراء شبكة خبراء
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية التي ُيعتمد عليها في تشكيل الهيئات الفرعية
التابعة للجان.
أعضاء الجهاز الرئاسي
المادة 144

الخبراء الفنيون الذين يسميهم أعضاء المنظمة الذين لهم حق التصويت ،طبق ًا
للمادة  ،143هم دون غيرهم الذين يجوز انتخابهم لمناصب رئيس أو نائب (نواب)
رئيس اللجنة.
المادة 145
تكون واجبات رئيس اللجنة كاآلتي:
()1

رئاسة دورات اللجنة؛
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( )2توجيه وتنسيق أنشطة اللجنة والهيئات الفرعية التابعة لها بين
دورات اللجنة؛
( )3القيام بالواجبات المحددة التي تنص عليها قرارات المؤتمر والمجلس
التنفيذي ولوائح المنظمة؛
( )4التحقق من أن أنشطة وتوصيات وقرارات اللجنة تتفق وأحكام
االتفاقية وقرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي ولوائح المنظمة؛
()5

تقديم تقرير عن أنشطة اللجنة إلى المؤتمر في دوراته العادية؛

( )6عرض آراء اللجنة في دورات المجلس التنفيذي التي قد ُيطلب من
الرئيس حضورها؛
( )7توجيه المراسالت إما مباشرة أو بواسطة األمين العام نيابة عن اللجنة
في المسائل المتعلقة بأنشطة اللجنة؛
( )8االحتفاظ بملفات للمراسالت الرسمية بصفته رئيس ًا للجنة وإرسال
صور من هذه المراسالت إلى األمين العام.
الدورات
المادة 146

(أ) تعقد الدورات العادية للجنة ،في األحوال العادية ،على فترات ال
تتجاوز سنتين؛
(ب) يجوز عقد دورة استثنائية للجنة للنظر في بنود محددة بقرار يتخذه
المؤتمر أو المجلس التنفيذي؛
(ج) يحدد األمين العام ،بالتشاور مع رئيس اللجنة ،موعد ومكان
انعقاد الدورة.
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المادة 147

يتكون النصاب القانوني في الجلسة من األغلبية البسيطة ألعضاء المنظمة الذين
لهم حق التصويت والممثلين في اللجنة (طبق ًا للمادة ( 141ب)).
المادة 148

إذا لم يكتمل النصاب القانوني في جلسة من الجلسات ،تحال القرارات ،فيما
عدا االنتخابات ،المعتمدة بأغلبية بسيطة من أصوات أعضاء المنظمة الحاضرين،
بالمراسلة إلى أعضاء المنظمة الممثلين في اللجنة .وال يعتبر أي قرار من هذا النوع
قراراً للجنة إال إذا وافقت عليه أغلبية بسيطة من األصوات الموافقة والمخالفة
المدلى بها خالل  90يوم ًا من إرساله إلى أعضاء المنظمة هؤالء.
سادس ًا :األمانة
إجراءات تعيين األمين العام
المادة 149

يكون تعيين األمين العام طبق ًا للمادة  21من االتفاقية بعقد يوافق عليه المؤتمر في
كل حالة.
المادة 150

يجوز ألي أمين عام أن يشغل هذا المنصب لواليتين كحد أقصى فترة كل منهما
أربع سنوات.
المادة 151

إذا اقتضى األمر عند تعيين األمين العام اختيار شخص من شخصين أو أكثر يتبع
اإلجراء التالي:
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(أ) يطلب من كل مندوب رئيسي ألعضاء المنظمة الممثلين في المؤتمر
أو من بديله أن يحدد المرشح المفضل بكتابة اسم المرشح على ورقة التصويت أو
باختياره بالتصويت اإللكتروني .ويشطب من قائمة المرشحين كل من لم يحصل
على أي صوت وكذلك المرشح الذي حصل على أقل عدد من األصوات .وإذا حصل
مرشحان أو أكثر على أقل عدد من األصوات ُأجري اقتراع منفصل للمفاضلة بينهم
ويستبعد من القائمة المرشح الذي حصل على أقل عدد من األصوات ويستبقى
من عداه .وإذا حصل أكثر من مرشح على أقل عدد من األصوات في هذا االقتراع
التفضيلي المنفصل استبعد جميع هؤالء المرشحين من القائمة؛
(ب) تعاد العملية بالوصف الوارد في الفقرة (أ) بعد ذلك على أساس قائمة
المرشحين المخفضة؛
(ج)

على القائمة؛

تكرر هذه العملية إلى أن يبقى مرشح واحد («المرشح

المفضل»)

(د) يقدم بعد ذلك اقتراح للمؤتمر بإعالن تعيين المرشح المفضل .والبد
لألخذ بهذا االقتراح من تأييد أغلبية ثلثي األصوات الموافقة والمخالفة المدلى بها؛
(هـ) إذا حصل مرشح في أي مرحلة من مراحل االقتراع الموصوفة في
الفقرات (أ) إلى (ج) أعاله على أغلبية ثلثي األصوات الموافقة والمخالفة المدلى
بها ُأعلن تعيين المرشح وال ُيجرى أي اقتراع آخر؛
(و) إذا حصل المرشحان األخيران في إجراء تحديد المرشح المفضل على
نفس عدد األصوات أجري اقتراع آخر؛
(ز) إذا لم تؤيد االقتراح الموصوف في الفقرة (د) أغلبية ثلثي األصوات
الموافقة والمخالفة المدلى بها ُيجرى اقتراع آخر؛
(ح)

إذا لم تكن عمليات االقتراع اإلضافية الموصوفة في الفقرتين (و) و(ز)

حاسمة يقرر المؤتمر ما إذا كان س ُيجرى اقتراع آخر أو سيتخذ إجراء جديد أو ما إذا
كان يمسك عن اتخاذ قراره.
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المادة 152

إذا خال منصب األمين العام بين دورتين من دورات المؤتمر فللمجلس التنفيذي
أن يعين أمين ًا عام ًا بالنيابة .وال يجوز أن تمتد مدة شغل األمين العام بالنيابة لهذا
المنصب إلى ما بعد دورة المؤتمر التالية.
واجبات األمين العام
المادة 153

على األمين العام في اضطالعه بالواجبات المحددة في هذه المادة أن يلتزم بأي
توجيهات تصدر من المجلس التنفيذي أو ،طبق ًا للمادة  ،8من رئيس المنظمة.
وباإلضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في اللوائح األخرى للمنظمة يقوم األمين
العام بالواجبات اآلتية:
()1

إدارة أعمال األمانة؛

()2

حث أعضاء المنظمة على بذل قصارى جهدهم في تنفيذ قرارات

المنظمة؛

( )3رفع تقرير إلى كل دورة عادية من دورات المؤتمر والمجلس التنفيذي
عن أنشطة األمانة ،وعالقات المنظمة بالمنظمات الدولية األخرى ،وشؤون
الموظفين ،والمسائل المالية؛
( )4توجيه المراسالت ومواالة االتصال برئيس ونواب رئيس المنظمة
وبرؤساء االتحادات واللجان وبأعضاء المنظمة والممثلين الدائمين والدول أو
األقاليم التي ليست أعضاء في المنظمة وبالمنظمات الدولية وغيرها ،وتمثيل
المنظمة في المفاوضات التي تجرى مع جميع الجهات؛
( )5اتخاذ الترتيبات الالزمة لترشيح ممثلين عن المنظمة في الهيئات
الفرعية للمنظمات الدولية األخرى أو لحضور اجتماعات هذه المنظمات الدولية
وإصدار أوراق االعتماد والتوجيهات الالزمة لهؤالء الممثلين ،مع إيالء االعتبار
الواجب ألحكام المادة 37؛
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( )6القيام بدور حلقة االتصال (لإلشعارات والدعوات إلخ) بين المنظمة
وأعضائها وبين الهيئات التأسيسية والمنظمات األخرى وكذلك ،عند اللزوم ،فيما
بين الهيئات التأسيسية؛
( )7التكفل بإحاطة كل رئيس من رؤساء الهيئات التأسيسية ،في
المجاالت التي تخصه ،إحاطة كاملة ،بأنشطة وتوصيات الهيئات التأسيسية
األخرى وسائر المنظمات الدولية؛
()8

األخرى؛

مواالة االتصال والتعاون عند اللزوم مع أمانات المنظمات الدولية

( )9تعيين ممثل لألمين العام وموظفين آخرين من األمانة ،حسب
االقتضاء ،لحضور كل دورات الهيئات التأسيسية لمعاونة رؤسائها في تصريف
أعمال الدورات.
الوظائف العامة لألمانة
المادة 154
تتولى األمانة الوظائف العامة اآلتية:
()1

وظيفة المركز اإلداري ومركز الوثائق والمعلومات للمنظمة؛

( )2وظائف إدارة البرامج يوم ًا بيوم تحت إرشاد المجلس التنفيذي
وبالتعاون الوثيق مع اللجان فيما يتصل بالبرامج العلمية والفنية التي يوافق عليها
المؤتمر؛
()3

القيام بالدراسات الفنية حسب توجيه المؤتمر أو المجلس التنفيذي؛

( )4تنظيم وتولي مهام السكرتارية في دورات المؤتمر والمجلس
التنفيذي واالتحادات واللجان في حدود ما تقضي به األحكام المناسبة من
هذه الالئحة؛
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( )5اتخاذ الترتيبات الالزمة إلصدار مذكرة توضيحية مع جدول األعمال
المؤقت تلخص المشاكل التي ستطرح للمناقشة بالنسبة لكل بند من بنود جدول
أعمال كل هيئة من الهيئات التأسيسية؛
( )6إعداد أو تحرير مطبوعات المنظمة التي تمت الموافقة عليها وعمل
ما يلزم إلصدارها وتوزيعها؛
()7

توفير خدمة عالقات عامة مناسبة للمنظمة؛

( )8االحتفاظ بسجالت توضح مدى تنفيذ كل عضو من أعضاء المنظمة
لقرارات المنظمة؛
()9

االحتفاظ بملفات لمراسالت األمانة؛

( )10القيام بالواجبات التي عهد بها في االتفاقية وفي لوائح المنظمة إلى
األمانة وبأي أعمال أخرى يقرر المؤتمر والمجلس التنفيذي ورئيس المنظمة
إناطتها بها.

المرفق األول
إجراءات قبول الدعوات لدورات الهيئات التأسيسية وغيرها من
مؤتمرات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
(المشار إليها في المادة )17

حددت المادة  17شروط ًا البد من توافرها لقبول الدعوات لعقد دورات
.1
أية هيئة من الهيئات التأسيسية .وقد أوضحت التجربة ضرورة تحري الدقة في
تطبيق هذه المادة في العمل .ويقتضي األمر كذلك تحديد اإلجراءات التي يجب
اتباعها في عقد المؤتمرات األخرى التي تشملها المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
برعايتها والتي تغطي نفقاتها من الميزانية العادية.
ال تسري هذه اإلجراءات إال على الدورات والمؤتمرات التي ترعاها
.2
المنظمة وتمولها من الميزانية العادية والتي يكون المشتركون فيها ممثلين معينين
من قبل حكوماتهم .وهي ال تسري بالتالي على الدورات والحلقات الدراسية
والمؤتمرات وغيرها من االجتماعات التي يتصرف المشتركون فيها بصفتهم
الشخصية .ويجوز حسبما يتراءى لألمين العام تنظيم بعض أنواع االجتماعات
كاجتماعات أفرقة الخبراء الحكوميين التي يكون المشتركون فيها ممثلين معينين
من قبل حكوماتهم ،دون اتباع اإلجراءات الواردة في هذا المرفق في حالة االستعجال
أو لظروف أخرى خاصة تتعلق بعقد االجتماع.
يقصد بكلمة «دورة» في اإلجراءات التالية دورة هيئة من الهيئات
.3
التأسيسية أو مؤتمر آخر من النوع المبين في الفقرتين السابقتين .والمواعيد
المذكورة أدناه هي مواعيد دنيا .وتبع ًا للظروف الخاصة بكل حالة يجوز لألمين
العام أن يطيل هذه المواعيد ولكن ال يجوز له أن يقصرها بأي حال.
ال ينظر في أية دعوة الستضافة دورة من الدورات إال إذا وصلت من
.4
الحكومة الداعية قبل الموعد المحدد الفتتاح الدورة بمدة ال تقل عن  300يوم.
وإذا توافر هذا الشرط في الدعوة نظر فيها على ضوء المادة  17وبعد الحصول على
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التأكيدات الالزمة قبل الموعد المحدد لالفتتاح بمدة ال تقل عن  270يوم ًا .وإذا لم
تف الدعوة بالشرط المذكور عقدت الدورة في مقر المنظمة.
على األمين العام في الوقت نفسه الذي يتخذ فيه اإلجراء المشار إليه في
.5
الفقرة السابقة أن يعد العدة للحصول على تأكيدات من عضو المنظمة المضيف
بأنه سيقدم تسهيالت المؤتمرات الالزمة .ويجب أن تصل هذه التأكيدات كذلك
قبل التاريخ المحدد الفتتاح الدورة بمدة ال تقل عن  270يوم ًا.
إذا لم ترد التأكيدات المشار إليها في الفقرتين السابقتين في الموعد
.6
المحدد ولم يبد عضو في المنظمة آخر استعداده الستضافة الدورة تعقد الدورة
المعنية في مقر المنظمة.
بعد تلقي التأكيدات المشار إليها في الفقرتين السابقتين يخطر األمين
.7
العام جميع أعضاء المنظمة بعقد الدورة المقترحة قبل التاريخ المحدد الفتتاحها
بمدة ال تقل عن  240يوم ًا .ويدعو األمين العام أعضاء المنظمة إلى إبالغه في تاريخ
معين ،سابق على التاريخ المحدد لالفتتاح بمدة ال تقل عن  180يوماً ،بما إذا كان
في نيتهم إيفاد من يمثلهم في الدورة .وتعطى ألعضاء المنظمة فترة للرد ال تقل عن
 60يوم ًا .ويرسل األمين العام بعد ذلك إلى الحكومة المضيفة قبل التاريخ المحدد
الفتتاح الدورة بمدة ال تقل عن  165يوم ًا قائمة بأعضاء المنظمة الذين أبلغوا عن
نيتهم في االشتراك في الدورة ويطلب من الحكومة المذكورة أن تعطي تأكيدات
بأنها على استعداد لمنح تأشيرات لممثلي جميع أعضاء المنظمة الذين وردت
أسماؤهم في القائمة المشار إليها أعاله ،لكي يتمكن أعضاء المنظمة المذكورون
في القائمة من إيفاد من يمثلهم في الدورة .ويطلب األمين العام في الوقت ذاته
من الحكومة المضيفة أن تزوده بمعلومات عن اإلجراءات التي ترغب في أن
يتبعها أعضاء المنظمة عند طلب التأشيرات لممثليها لحضور الدورة .ويجب أن
تصل التأكيدات والمعلومات المذكورة عن إجراءات طلب التأشيرات قبل التاريخ
المحدد الفتتاح الدورة بمدة ال تقل عن  135يوم ًا.
يقرر الرئيس على أساس رد عضو المنظمة المضيف ما إذا كان يجب
.8
قبول الدعوة ،فإذا قرر عدم قبولها فعليه أن يقرر ما إذا كان يجب اتخاذ تدابير
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لعقد الدورة في مقر المنظمة أو في مكان آخر .ويعتبر عدم رد عضو المنظمة
المضيف بمثابة عدم استعداد لتقديم التأكيدات الالزمة .وتُرفض الدعوة في هذه
الحالة بصورة آلية .وفي حالة وصول رد يتخذ الرئيس قراره على أساس قائمة أعضاء
المنظمة المشار إليها في الفقرة السابقة .وال يجوز ،ألغراض هذا القرار ،تعديل
القائمة المذكورة بإضافة آخرين في المنظمة ممن قرروا إيفاد من يمثلهم في الدورة
ولكنهم لم يبلغوا األمين العام بذلك في الموعد المحدد أعاله.
إذا قرر الرئيس قبول الدعوة وجبت مراعاة الشروط المتعلقة بإشعار أعضاء
.9
المنظمة بتاريخ ومكان عقد الدورة طبق ًا لموعد الـ  120يوم ًا المنصوص عليه في
هذه الالئحة بالنسبة لدورات الهيئة التأسيسية .وفيما يتعلق بأي نوع آخر من أنواع
المؤتمرات يحدد المجلس التنفيذي الموعد الذي يجب مراعاته وأعضاء المنظمة
الذين تجب دعوتهم.
يدرج األمين العام ،في اإلشعار الذي يرسله إلى جميع أعضاء المنظمة
.10
بالمقرر الخاص بدعوة الدورة إلى االنعقاد ،المعلومات المتعلقة بإجراءات طلب
التأشيرات ويحث جميع أعضاء المنظمة على اتخاذ الخطوات الالزمة بأسرع ما يمكن.
في الحاالت التي ال توجد فيها عالقات دبلوماسية بين عضو في المنظمة
.11
وعضو المنظمة المضيف وفي الحاالت األخرى التي يتوقع فيها عضو المنظمة
أن يالقي صعوبات في الحصول على التأشيرات يقدم طلب التأشيرات إلى عضو
المنظمة المضيف عن طريق األمين العام .ويجب أن تتضمن هذه الطلبات جميع
البيانات التي طلبها عضو المنظمة المضيف لمنح التأشيرات .ويجب أن تصل
هذه الطلبات إلى األمين العام قبل التاريخ المحدد الفتتاح الدورة بمدة ال تقل عن
 60يوم ًا .ويرسل األمين العام عندئذ طلب الحصول على التأشيرات إلى الحكومة
المضيفة بأسرع ما يمكن وقبل التاريخ المحدد الفتتاح الدورة بمدة ال تقل عن
 45يوم ًا.
تلتزم الجهات المضيفة المحتملة لدورات المنظمة ببرنامج دورات
.12
الهيئات التأسيسية المعتمد من المؤتمر ،وتلتزم كذلك باتفاق قياسي ،على النحو
الوارد في التذييل.

94

الالئحة العامة
التذييل
نموذج التفاق بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
وعضو في المنظمة مضيف
اتفاق بين
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
و
حكومة ( ...................عضو المنظمة المضيف)
بشأن ترتيبات ( ....................اجتماع)

نظر ًا إلى أن حكومة ( ...........عضو المنظمة المضيف) المشار إليها فيما بعد
بكلمة «الحكومة» قد دعت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،المشار إليها فيما
بعد باسم «المنظمة» ،لعقد دورة ( ...........االجتماع) في ( ..........المكان)،
والمشار إليها فيما بعد بكلمة «الدورة»،
فإن المنظمة تتفق مع الحكومة بموجب هذا على ما يلي:

المادة األولى
موعد ومكان انعقاد الدورة
تُعقد الدورة في ( .............المكان) ،في الفترة من  .......إلى ( .......التاريخ).

المادة الثانية
الوضع القانوني
طبق ًا للمادة ( 27ج) من اتفاقية المنظمة وللمادة ( 17أ) من الالئحة العامة للمنظمة،
تمنح الحكومة المنظمة وممثلي أعضاء المنظمة وموظفي المنظمة والمشاركين
اآلخرين في الدورة االمتيازات والحصانات والتسهيالت المنصوص عليها في
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االتفاقية بشأن االمتيازات والحصانات التي تتمتع بها الوكاالت المتخصصة ،التي
انضمت إليها الحكومة فيما يتعلق بالمنظمة في يوم /شهر /سنة ،والواردة أيض ًا في
األحكام المبينة في المواد أدناه.
المادة الثالثة
المشاركة في الدورة
طبق ًا التفاقية المنظمة والئحتها العامة وللقرارات والمقررات ذات الصلة
.1
للهيئات التأسيسية التابعة للمنظمة ،تُفتح المشاركة في الدورة أمام:
(أ) الممثلين أو المراقبين الذين لديهم أوراق اعتماد على النحو
الواجب ،والتابعين للجهات التالية:
''1

كافة أعضاء المنظمة؛

''2

الدول غير األعضاء المدعوة طبق ًا للمادة  19من الالئحة العامة؛

''3

دولة فلسطين ،طبق ًا للقرار  39للمؤتمر السابع للمنظمة؛

' '4المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية
بناء على الدعوات التي يقرها
الدولية المعنية بموجب الدعوات الدائمة أو ً
رئيس الهيئة التأسيسية المعنية؛
(ب) أعضاء أمانة المنظمة الذين يعينهم األمين العام للمنظمة للعمل
في الدورة؛
(ج) الخبراء أو غيرهم من األشخاص الذين يؤدون مهمة للمنظمة
ذات عالقة بالدورة.
تقدم المنظمة للحكومة قبل بدء الدورة قائمة بأسماء كافة األشخاص
.2
المشار إليهم في الفقرة  1أعاله .وتبلغ المنظمة الحكومة في أقرب وقت ممكن
بعد ذلك بأي تغييرات في قائمة المشاركين في الدورة.
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يتمتع كافة األشخاص المشار إليهم في الفقرة  1بالحصانة من أي إجراء
.3
قانوني يتعلق بما يتحدثون به أو يكتبونه أو بأي إجراء يتخذونه يتعلق بمشاركتهم
في الدورة .وطوال مدة المشاركة في الدورة ،بما في ذلك الوقت الالزم للسفر إلى
أراضي ( ............عضو المنظمة المضيف) ،ال يتعرض األشخاص المشار إليهم
أعاله ألي إجراء أو توقيف أو طرد بسبب سلوكهم في مباشرة وظائفهم أو مهمتهم.

يحق لجميع األشخاص المشار إليهم في الفقرة  1دخول ( ............عضو
.4
المنظمة المضيف) والخروج منه ،وال تُفرض أي عقبات أمام مرورهم إلى منطقة

المؤتمر ومنها ،و ُيمنحون تسهيالت للسفر سريع ًا .كما تُمنح التأشيرات وأذون
الدخول ،عند االقتضاء ،مجان ًا وبأكبر قدر ممكن من السرعة من أجل مشاركتهم
الفعلية طوال مدة االجتماع ،شريطة أن ُيقدم طلب الحصول على التأشيرة مسبق ًا
بالقدر الكافي .وتُتخذ الترتيبات أيض ًا لكفالة منح التأشيرات عند الوصول للبلد
للمشاركين غير القادرين على الحصول على التأشيرات قبل مغادرتهم .وتُمنح
أذون الخروج ،عند االقتضاء ،مجان ًا وبأكبر قدر ممكن من السرعة ،على أال يتجاوز
ذلك على أي حال ثالثة أيام قبل موعد المغادرة.
يحق لجميع األشخاص المشار إليهم في الفقرة  1أن يأخذوا معهم خارج
.5
( ............عضو المنظمة المضيف) في أي وقت عند مغادرتهم ودون أي قيود
أي مبالغ غير منفقة من األموال التي دخلوا بها ( ...........عضو المنظمة المضيف)
فيما يرتبط بالدورة ،وأن يحولوا هذه األموال بسعر الصرف المعمول به.
حال حدوث أزمة دولية خالل الدورة ،توفر الحكومة لكافة األشخاص
.6
المشار إليهم في الفقرة  1تسهيالت للعودة مماثلة للتسهيالت التي تُمنح للعاملين
الدبلوماسيين.
المادة الرابعة
أماكن العمل والمعدات والمنافع واللوازم
تتخذ الحكومة الترتيبات لكي توفر ،على نفقاتها ،أماكن العمل
.1
المالئمة ،بما في ذلك قاعات المؤتمر واالجتماعات الرسمية وغير الرسمية،
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ال عن المعدات
والمكاتب ،ومناطق العمل ،والمرافق ذات الصلة األخرى ،فض ً
واإلمدادات حسبما يقتضي سير أعمال الدورة بفعالية ،وحسبما يرد في المرفق
األول بهذا االتفاق .وتظل أماكن العمل والمعدات واللوازم تحت تصرف المنظمة
 24ساعة يومياً ،بما في ذلك قبل بدء الدورة بيوم واحد ،بناء على الطلب ،لما يصل
إلى يوم واحد كحد أقصى بعد انتهاء الدورة.
*

.2
تزود الحكومة ،على نفقتها ،جميع أماكن العمل والمرافق باألثاث
والمعدات ،وتعتني بها بما يالئم سير أعمال الدورة بفاعلية.
.3
تتحمل الحكومة المسؤولية عن توفير مرافق االتصاالت الالزمة لسير
أعمال الدورة بفاعلية ،وتتحمل تكاليف كافة االتصاالت التي تجريها المنظمة
ألغراض الدورة ،حسبما يأذن بذلك ممثل األمين العام في الدورة ،أو نيابة عنه.

المادة الخامسة
اإلقامة
تكفل الحكومة توفير أماكن إقامة مالئمة في الفنادق أو المساكن بأسعار
تجارية معقولة للمشاركين المشار إليهم في المادة الثالثة أعاله.
المادة السادسة
المرافق الطبية
.1
تُوفر مرافق طبية مالئمة لإلسعافات األولية في حاالت الطوارئ إذا ومتى
دعت الحاجة.
.2
في حاالت الطوارئ الخطيرة ،تكفل الحكومة النقل الفوري ودخول
المستشفى.

* ال ترد أمثلة للمرفقات في هذا النموذج.
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المادة السابعة

االنتقال
تكفل الحكومة ،عند الطلب ،توفير وسائل النقل لجميع المشاركين
.1
والحاضرين في الدورة بين الفنادق الرئيسية ومكان انعقاد المؤتمر.
.2
توفر الحكومة عدداً كافي ًا من الحافالت والسائقين الستعمال المسؤولين
الرئيسيين وأعضاء األمانة في االستخدام الرسمي في الدورة ،إضافة إلى وسائل النقل
المحلية األخرى حسبما تطلب األمانة لتيسير أعمال الدورة بفاعلية.

المادة الثامنة
الموظفون المحليون
تعين الحكومة موظف اتصال مسؤو ًال عن إجراء الترتيبات اإلدارية
.1
والترتيبات الخاصة بالموظفين من أجل الدورة وفق ًا لما يقتضيه هذا االتفاق،
بالتعاون مع المنظمة.
.2
تعين الحكومة وتوفر عدداً كافي ًا من الموظفين المحليين الالزمين
لتسيير أعمال الدورة على النحو المالئم .وتحدد المنظمة ،بالتشاور مع الحكومة،
*
المتطلبات الدقيقة في هذا الصدد ،وتُدرج هذه المتطلبات في المرفق األول.
.3
يتمتع الموظفون الذين توفرهم الحكومة بموجب هذه المادة بالحصانة
ضد اإلجراءات القانونية بما يتعلق بأقوالهم أو كتاباتهم أو أي إجراء يتخذونه لصالح
المنظمة فيما يتصل بالدورة.

المادة التاسعة
الجمارك والمرافق المالية
تسمح الحكومة باالستيراد المؤقت ،الخالي من الرسوم والجمارك،
لكافة المعدات واللوازم والمطبوعات التي تُعتبر سلع ًا دبلوماسية بموجب
* ال ترد أمثلة للمرفقات في هذا النموذج.
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المادة الثالثة القسم ( 9ب) من االتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكاالت المتخصصة
التابعة لألمم المتحدة وحصاناتها .ولذا تعفي الحكومة اللوازم الضرورية للدورة من
ضرائب ورسوم االستيراد .وتصدر الحكومة دون تأخير أي تصاريح الزمة لالستيراد
والتصدير لهذا الغرض .وبعد وصول لوازم المؤتمر ،تتحمل الحكومة المسؤولية
عن اإلفراج الفوري عنها من الحجز الجمركي ونقلها إلى مكان انعقاد المؤتمر
والمحافظة عليه.
المادة العاشرة
حرمة الدورة وحمايتها
.1
ُيعتبر مكان انعقاد المؤتمر المحدد في الفقرة  1من المادة الرابعة أعاله
مكان عمل المنظمة ،ويخضع دخوله لسلطة المنظمة .ولهذه األماكن ُحرمة طوال
مدة انعقاد الدورة ،بما في ذلك المرحلة التحضيرية ومرحلة االنتهاء.
تبذل السلطات الحكومية المختصة العناية الواجبة لكفالة عدم إزعاج
.2
الدورة والمشاركين من قبل أي شخص أو أشخاص يحاولون الدخول دون إذن أو
إثارة االضطرابات في المحيط المجاور مباشرة لمكان الدورة؛ وتساعد السلطات
الحكومية المختصة في الحفاظ على القانون والنظام في مكان العمل ،إذا طلب
ذلك ممثل األمين العام في الدورة.
المادة الحادية عشرة
الترتيبات المالية
توافق الحكومة على تحمل التكاليف اإلضافية المتكبدة فع ً
.1
ال لعقد
الدورة في ( .............عضو المنظمة المضيف) بد ً
ال من مقر المنظمة في جنيف.
وتُقدر هذه التكاليف اإلضافية مؤقت ًا بمبلغ  .............فرنك سويسري طبق ًا لتوزيع
*
التكاليف الوارد في المرفق الثاني.
.2
بعد انتهاء الدورة ،تقدم المنظمة للحكومة بيان ًا تفصيلي ًا بالحسابات
يوضح التكاليف الفعلية التي تكبدتها المنظمة ،بالفرنك السويسري ،باستخدام
* ال ترد أمثلة للمرفقات في هذا النموذج.
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سعر الصرف الرسمي المعمول به في األمم المتحدة وقت السداد .وإذا كانت
التكاليف الفعلية أعلى من التكاليف المقدرة ،تدفع الحكومة هذا الفرق إلى
المنظمة في خالل شهر واحد من تلقي الحسابات التفصيلية .أما إذا كان الفرق
سلبياً ،ترد المنظمة هذه المبلغ للحكومة خالل شهر واحد من إعداد الحسابات
التفصيلية ،أو تتصرف في هذا المبلغ حسبما تطلب الحكومة.
.3
تخضع الحسابات النهائية للمراجعة حسبما تنص الالئحة المالية
والقواعد المالية للمنظمة ،وتخضع التسويات النهائية للحسابات ألي مالحظات
يمكن أن تسفر عنها عملية المراجعة التي يجريها المراجع الخارجي للمنظمة
والتي توافق عليها كل من المنظمة والحكومة باعتبارها نهائية.

المادة الثانية عشرة
المسؤولية
الحكومة مسؤولة عن التعامل مع أي دعوة أو ادعاء أو أي مطالب أخرى
.1
ضد المنظمة أو المسؤولين فيها ،تنجم عما يلي:
(أ) إصابة أشخاص أو حدوث أضرار أو خسائر في الممتلكات
في أماكن العمل المشار إليها في المادة الرابعة ،والتي توفرها الحكومة أو
تخضع لرقابتها؛
(ب) إصابة أشخاص أو حدوث أضرار أو خسائر في الممتلكات
ناجمة عن ،أو حادثة نتيجة ،استخدام خدمات النقل المشار إليها في المادة
السابعة ،والتي توفرها الحكومة أو تخضع لرقابتها؛
(ج) تعيين العاملين الذين توفرهم الحكومة للدورة بموجب
المادة الثامنة.
.2
تدفع الحكومة التعويضات وأي مطالب نيابة عن المنظمة وموظفيها فيما
يتعلق بهذا اإلجراء أو االدعاء أو المطالب األخرى ،فيما عدا الحاالت التي تكون
فيها هذه األضرار أو الخسائر أو اإلصابات ناجمة عن إهمال من المنظمة أو موظفيها
أو عن سوء سلوك متعمد.
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المادة الثالثة عشرة
تسوية النزاعات
.1
أي نزاع ينشأ بين المنظمة والحكومة بشأن تفسير أو تطبيق هذا االتفاق
وال يسوى من خالل المفاوضات أو أي أسلوب تسوية متفق عليه آخرُ ،يحال
بناء على طلب أي من الطرفين للبت فيه نهائي ًا أمام محكمة مشكلة من ثالثة
ً
محكمين ،أحدهم يعينه األمين العام للمنظمة ،والثاني تعينه الحكومة ،والثالث،
وهو الرئيس ،يختاره الطرفان؛ وإذا أخفق أي من الطرفين في تعيين محكم في غضون
 60يوم ًا من تعيين الطرف اآلخر لمحكم ،أو إذا أخفق المحكمان في االتفاق على
المحكم الثالث في غضون  60يوم ًا من تعيينهما ،يجوز لرئيس محكمة العدل
بناء على طلب أي من الطرفين .وتجري أي
الدولية أن يجري أي تعيينات الزمة ً
عملية تحكيم طبق ًا لقواعد التحكيم للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
( ،)UNCITRALالسارية آن ذاك.
.2

يوافق الطرفان على قبول قرارات المحكمة باعتبارها نهائية وملزمة.

المادة الرابعة عشرة
أحكام نهائية
.1

يجوز تعديل هذا االتفاق باتفاق خطي بين المنظمة والحكومة.

يدخل هذا االتفاق حيز النفاذ فور التوقيع عليه من جانب الطرفين ،ويظل
.2
ساري ًا طوال مدة انعقاد الدورة وألي فترة بعد ذلك حسبما يقتضي األمر بالنسبة إلى
جميع المسائل المتصلة بأي من أحكامه الواجب تسويتها.
			
وقع

			
في يوم

عن المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

 20XXباإلنكليزية.
عن حكومة ...

المرفق الثاني
االتحادات اإلقليمية
(المشار إليها في المادة )130

االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية والتي أنشأها المؤتمر
هي اآلتية:
االتحاد اإلقليمي األول
االتحاد اإلقليمي الثاني
االتحاد اإلقليمي الثالث
االتحاد اإلقليمي الرابع
االتحاد اإلقليمي الخامس
االتحاد اإلقليمي السادس

-

أفريقيا
آسيا
أمريكا الجنوبية
أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي
جنوب غرب المحيط الهادئ
أوروبا
االختصاصات العامة

عند االضطالع بالمهام المحددة في الفقرة ( 18د) من االتفاقية في حدود المناطق
الجغرافية المخصصة والمع َّرفة في هذا المرفق ،وتحت التوجيه العام للمؤتمر
والمجلس التنفيذي ،وبدعم من األمانة ،يقوم كل اتحاد إقليمي ،في إطار تنسيق
وتعاون وثيقين مع الهيئات المعنية األخرى ،بما يلي:
تنسيق وتنظيم أنشطة أعضائه ،على كل من الصعيد اإلقليمي ودون
.1
اإلقليمي ،فيما يتصل بتخطيط البرامج واالستراتيجيات واألنشطة المتفق عليها،
وتنفيذها وتقييمها؛
 .2كفالة إبراز صورة المنظمة ( )WMOوقيمتها في إقليمه ،وإشراك
أصحاب المصلحة في المبادرات والمشاريع اإلقليمية المتصلة باألولويات
االستراتيجية للمنظمة؛ وتعزيز صورة أعضاء االتحاد ،وبناء قدراتهم المؤسسية،
وتحديد أوجه القصور الخطيرة ومعالجتها لتقديم خدمات حديثة ومستدامة على
المدى الطويل من خالل دعم األعضاء في إعداد خطط استراتيجية وطنية بشأن
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خدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا؛ وتيسير تبادل أفضل الممارسات إلظهار
المنافع االجتماعية االقتصادية لخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا؛
 .3تحديد متطلبات أعضاء المنظمة والهيئات اإلقليمية ،وإبالغ
اللجنتين الفنيتين بها إلى جانب العقبات المواجهة في التنفيذ السريع للبرامج
المزمعة واألنشطة؛ والتعاون مع األعضاء واللجنتين الفنيتين والهيئات األخرى،
حسب االقتضاء ،لدعم جميع المراكز اإلقليمية التي أنشأتها هيئات المنظمة
( ،)WMOومراقبتها واستعراضها بانتظام ،بما يكفل امتياز أدائها وتشغيلها
المستدام وتقديمها خدمات فعالة ألعضاء اإلقليم؛ والتشاور مع اللجنتين الفنيتين
بشأن تحديد خبراء مشتركين للمساعدة في تقاسم األولويات والمتطلبات
اإلقليمية وتنفيذ األولويات الفنية وأنشطة بناء القدرات ذات الصلة؛ وتحديد
الفجوات الفنية وتشجيع التدريب إلعداد خبراء المستقبل؛
 .4تعزيز التعاون والكفاءة من خالل إنشاء شبكات ومرافق إقليمية على
أساس االحتياجات اإلقليمية المحددة ،بالتنسيق الوثيق مع اللجنة الفنية المعنية؛
ومراقبة أداء الشبكات والمرافق اإلقليمية ،والتبادل المفتوح للبيانات والخبرات
الفنية ،والمطالبة باتخاذ تدابير تصحيحية عند االقتضاء؛
 .5المساهمة في الخطة التشغيلية للمنظمة ( )WMOوخطط التنفيذ
األخرى ،حسب االقتضاء ،لكي تعكس من منظور إقليمي األولويات االستراتيجية
المتفق عليها ،وكفالة مشاركة األعضاء في أنشطة محددة األهداف ترمي إلى
تحقيق النتائج المتوقعة في الخطة االستراتيجية للمنظمة ()WMO؛
 .6هيكلة العمل لتناول األولويات اإلقليمية ،واالستفادة بأقصى قدر من
خبرات األعضاء لتقديم التوجيهات والمساعدة طبق ًا الحتياجات اإلقليم؛
 .7بناء وتعزيز التعاون والشراكات مع المنظمات اإلقليمية ذات الصلة،
بما في ذلك اللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة ،وهيئات األمم
المتحدة األخرى ،والمنظمات دون اإلقليمية ،والشركاء اإلنمائيين ،والمنظمات
غير الحكومية ،واالتحادات المهنية ،والمنظمات األكاديمية والبحثية؛
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 .8القيام ،من خالل الرئيس ،بحشد الدعم للهيئات اإلقليمية السياسية
واالقتصادية ،ودعم الممثلين الدائمين في مساعيهم لدعم حكوماتهم ،للحصول
على الدعم السياسي والمالي الالزم لدعم قدرات أعضاء المنظمة لضمان
تقديم معلومات وخدمات حيوية بشأن األرصاد الجوية والمناخ والهيدرولوجيا
والمعلومات والخدمات األخرى البيئية ذات الصلة ،وضمان الوصول لهذه
المعلومات والخدمات.
وفيما يلي بيان الحدود الجغرافية لألقاليم الخاصة بها:

اإلقليم األول – أفريقيا

احلد الشمالي
من النقطة  º36شما ًال و º35غرب ًا إلى الشرق على امتداد خط العرض  º36شما ًال إلى
النقطة  º36شما ًال و º2غرب ًا ومنها على امتداد خط مستقيم إلى النقطة  º39شما ًال
و º10شرق ًا ومنها على خط مستقيم إلى النقطة  º34شما ًال و º13شرق ًا ومنها على
امتداد خط العرض  º34شما ًال إلى النقطة  º34شما ًال و º32شرق ًا ومنها إلى اجلنوب
الشرقي حتى حدود مصر وإسرائيل ومنها على امتداد احلدود بني مصر وإسرائيل إلى
العقبة.
احلد الشرقي
من العقبة مع خط امتداد املياه اإلقليمية واجلزرية للمملكة العربية السعودية إلى
مركز مضيق عدن ومنه شرق ًا على امتداد خط مستقيم إلى النقطة  º13شما ً
ال وº60
شرق ًا ومنها على امتداد خط الطول  º60شرق ًا إلى النقطة  º5جنوب ًا و º60شرق ًا ومنها
على امتداد خط العرض  º5جنوب ًا إلى النقطة  º5جنوب ًا و º80شرق ًا ومنها جنوب ًا على
امتداد خط الطول  º80شرق ًا إلى النقطة  º50جنوب ًا و º80شرق ًا ومنها على امتداد خط
العرض  º50جنوب ًا إلى النقطة  º50جنوب ًا و º70شرق ًا ومنها على امتداد خط الطول
 º70شرق ًا إلى اجلنوب.
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احلد الغربي
من النقطة  º36شما ًال و º35غرب ًا إلى اجلنوب على امتداد خط الطول  º35غرب ًا إلى
النقطة  º5شما ًال و º35غرب ًا ومنها شرق ًا على امتداد خط العرض  º5شما ًال إلى النقطة
 º5شما ًال و º20غرب ًا ومنها على امتداد خط الطول  º20غرب ًا إلى اجلنوب.
احلد اجلنوبي
على امتداد خط العرض  º60جنوباً.
اإلقليم الثاني – آسيا

احلد اجلنوبي
من العقبة مع خط امتداد املياه اإلقليمية واجلزرية للمملكة العربية السعودية إلى
مركز مضيق عدن ومنه شرق ًا على امتداد خط مستقيم إلى النقطة  º13شما ً
ال وº60
شرق ًا ومنها على امتداد خط الطول  º60شرق ًا إلى النقطة  º5جنوب ًا و º60شرق ًا ومنها
على امتداد خط العرض  º5جنوب ًا إلى النقطة  º5جنوب ًا و º90شرق ًا ومنها على امتداد
خط الطول  º90شرق ًا إلى النقطة  º6.5شما ًال و º90شرق ًا ومنها على امتداد خط
العرض  º6.5شما ًال إلى حدود ماليزيا – تايلند ومنها على امتداد حدود ماليزيا –
تايلند إلى ساحل خليج تايلند ومنه إلى النقطة  º10شما ًال و º110شرق ًا ومنها إلى
الشمال الشرقي على امتداد خط مستقيم إلى النقطة  º23.5شما ًال و º125شرق ًا
ومنها على امتداد خط العرض  º23.5شما ًال إلى دائرة خط الطول  º180ومنها إلى
الشمال على امتداد دائرة خط الطول  180إلى النقطة  º30شما ًال و.º180
احلد الشرقي
إلى الشمال على امتداد خط التوقيت الدولي من النقطة  º30شما ًال ودائرة خط
الطول .180
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احلد الغربي
من العقبة إلى الشمال مع امتداد احلدود الشرقية لألردن واجلمهورية العربية السورية
إلى احلدود التركية ومنها شرق ًا على امتداد احلدود بني تركيا والعراق إلى احلدود
اإليرانية ومنها شما ًال إلى حدود احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية ومنها شرق ًا
على امتداد حدود احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية إلى بحر قزوين ومنه
على امتداد خط الطول  º50شرق ًا إلى الشمال حتى جزيرة كوجليف ومنها إلى النقطة
 º80شما ًال و º40شرق ًا ومنها إلى الشمال.
اإلقليم الثالث – أمريكا اجلنوبية

احلد الشمالي
من النقطة  º5شما ًال و º20غرب ًا إلى النقطة  º5شما ًال و º35غرب ًا ومنها إلى الشمال
حتى النقطة  º10شما ًال و º35غرب ًا ومنها على امتداد خط العرض  º10شما ًال إلى
النقطة  º10شما ًال و º62غرب ًا ومنها إلى الغرب على امتداد املياه اإلقليمية لساحل
وجزر جمهورية فنزويال البوليفارية وكولومبيا إلى احلد الساحلي لبنما وكولومبيا
ومنه على امتداد هذا احلد إلى ساحل احمليط الهادئ ومنه إلى النقطة  º5شما ً
ال وº80
غرب ًا إلى الغرب على امتداد خط العرض  º5شما ًال إلى النقطة  º5شما ًال و º120غرباً.
احلد الشرقي
من النقطة  º5شما ًال و º20غرب ًا على امتداد خط الطول  º20غرب ًا إلى اجلنوب.
احلد الغربي
من النقطة  º5شما ًال و º120غرب ًا على امتداد خط الطول  º120غرب ًا إلى اجلنوب.
احلد اجلنوبي
على امتداد خط العرض  º60جنوباً.
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اإلقليم الرابع – أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي

احلد اجلنوبي
من النقطة  º10شما ًال و º35غرب ًا على امتداد خط العرض  º10شما ً
ال إلى النقطة º10
شما ًال و º62غرب ًا ومنها إلى الغرب على امتداد املياه اإلقليمية لساحل وجزر جمهورية
فنزويال البوليفارية وكولومبيا إلى احلد الساحلي لبنما وكولومبيا ومنه على امتداد هذا
احلد إلى ساحل احمليط الهادئ ومنه إلى النقطة  º5شما ًال و º80غرب ًا ومنها إلى الغرب
على امتداد خط العرض  º5شما ًال إلى النقطة  º5شما ًال و º120غرباً.
احلد الشرقي
من النقطة  º10شما ًال و º35غرب ًا إلى الشمال على امتداد خط الطول  º35غرب ًا إلى
النقطة  º59شما ًال و º35غرب ًا ومنها إلى الغرب على امتداد خط العرض  º59شما ًال
إلى النقطة  º59شما ًال و º55غرب ًا ومنها على امتداد اخلط الوسطي ملضيق ديفيز
وخليج بافن وممر سميث وحوض كني إلى احمليط القطبي الشمالي.
احلد الغربي
من النقطة  º5شما ًال و º120غرب ًا إلى النقطة  º30شما ًال و º140غرب ًا ومنها إلى الغرب
على امتداد خط العرض  º30شما ًال إلى النقطة  º30شما ً
ال ودائرة خط الطول 180
ومنها إلى الشمال على امتداد خط التوقيت الدولي.
اإلقليم اخلامس – جنوب غرب احمليط الهادئ

احلد الشمالي
من النقطة  º5جنوب ًا و º80شرق ًا إلى النقطة  º5جنوب ًا و º90شرق ًا ومنها على امتداد
خط الطول  º90شرق ًا إلى النقطة  º6.5شما ً
ال ومنها على امتداد خط العرض º6.5
شما ًال إلى حدود ماليزيا – تايلند ومنها على امتداد حدود ماليزيا – تايلند إلى
ساحل خليج تايلند ومنه إلى النقطة  º10شما ًال و º110شرق ًا ومنها إلى الشمال
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الشرقي على امتداد خط مستقيم إلى النقطة 5ر º23شما ًال و º125شرق ًا ومنها على
امتداد خط العرض  º23.5شما ًال إلى دائرة خط الطول  180ومنها إلى الشمال على
امتداد دائرة خط الطول  180إلى النقطة  º30شما ًال و º180ومنها إلى الشرق على
امتداد خط العرض  º30شما ًال إلى النقطة  º30شما ًال و º140غرب ًا ومنها إلى اجلنوب
الشرقي حتى النقطة  º5شما ًال و º120غرباً.

احلد الشرقي
من النقطة  º5شما ًال و º120غرب ًا على امتداد خط الطول  º120غرب ًا إلى اجلنوب.
احلد الغربي
من النقطة  º5جنوب ًا و º80شرق ًا إلى اجلنوب على امتداد خط الطول  º80شرق ًا إلى
النقطة  º50جنوب ًا و º80شرق ًا ومنها إلى الغرب حتى النقطة  º50جنوب ًا و º70شرق ًا
ومنها على امتداد خط الطول  º70شرق ًا إلى اجلنوب.
احلد اجلنوبي
على امتداد خط العرض  º60جنوباً.
اإلقليم السادس – أوروبا

احلد اجلنوبي
من النقطة  º36شما ًال و º35غرب ًا إلى الشرق على امتداد خط العرض  º36شما ًال
إلى النقطة  º36شما ً
ال و º2غرب ًا ومنها على امتداد خط مستقيم إلى النقطة º39
شما ًال و º10شرق ًا ومنها على امتداد خط مستقيم إلى النقطة  º34شما ًال و º13شرق ًا
ومنها على امتداد خط العرض  º34شما ًال إلى النقطة  º34شما ًال و º32شرق ًا ومنها
إلى اجلنوب الشرقي حتى حدود مصر وإسرائيل ومنها على امتداد احلدود بني مصر
وإسرائيل إلى العقبة.
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احلد الشرقي
من العقبة شما ًال مع احلدود الشرقية لألردن واجلمهورية العربية السورية إلى احلدود
التركية ومنها إلى الشرق على امتداد احلدود بني تركيا والعراق إلى احلدود اإليرانية
ومنها شما ًال إلى حدود احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية سابق ًا ومنها إلى
الشرق على امتداد حدود احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية سابق ًا إلى بحر
قزوين ومنه على امتداد خط الطول  º50شرق ًا إلى الشمال حتى جزيرة كوجليف
ومنها إلى النقطة  º80شما ًال و º40شرق ًا ومنها إلى الشمال.
احلد الغربي
من النقطة  º36شما ًال و º35غرب ًا إلى الشمال على امتداد خط الطول  º35غرب ًا إلى
النقطة  º59شما ًال و º35غرب ًا ومنها إلى الغرب على امتداد خط العرض  º59شما ًال
إلى النقطة  º59شما ًال و º55غرب ًا ومنها على امتداد اخلط الوسطي ملضيق ديفيز
وخليج بافن وممر سميث وحوض كني إلى احمليط القطبي الشمالي.

الالئحة العامة
110

60°S

40°S

20°S

EQ

180°

20°N

40°N

60°N

80°N

180°

ﺟﻨﻮب ﻏﺮب
اﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

آﺳﻴﺎ

160°E

140°E

80°E

120°E
100°E

80°E

اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳋﺎﻣﺲ

160°E

140°E

120°E

100°E

حدود أقاليم املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية

60°E

60°E

40°E

20°E

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أوروﺑﺎ

0°

20°W

اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺴﺎدس

اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻷول

40°E

20°E

0°

20°W

40°W

40°W

أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

60°W

80°W

60°W

80°W

100°W

120°W

140°W

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

120°W

140°W

اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ

100°W

اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

160°W

160°W

180°

180°

60°S

40°S

20°S

EQ

20°N

40°N

60°N

80°N

الالئحة العامة ،املرفق الثاني

المرفق الثالث
اللجان الفنية
(المشار إليها في المادة )141

اللجنتان الفنيتان التابعتان للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية اللذان أنشأهما
المؤتمر هما:
()1

لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات؛

( )2لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات
والتطبيقات البيئية ذات الصلة.
االختصاصات العامة
تقوم كل لجنة ،في حدود اختصاصاتها المبينة أدناه وما تقضي به أحكام هذه
الالئحة ،بما يلي:
 .1دراسة واستعراض تقدم العلوم والتكنولوجيا ،وإبقاء أعضاء المنظمة
على علم بهذا التقدم ،وإسداء المشورة للمؤتمر والمجلس التنفيذي والهيئات
التأسيسية األخرى بأوجه هذا التقدم واآلثار المترتبة عليه؛
 .2إعداد المعايير الدولية المقترحة للطرائق واإلجراءات والتقنيات
والممارسات في مجال األرصاد الجوية والهيدرولوجيا التطبيقية بما في ذلك،
بوجه خاص ،األجزاء ذات الصلة من الالئحة الفنية واألدلة والمراجع ،لكي ينظر
فيها المجلس التنفيذي والمؤتمر؛
 .3االضطالع بمهام تتعلق بتخطيط وتنفيذ وتقييم أنشطة البرامج
العلمية الفنية للمنظمة ،وذلك تحت التوجيه العام للمؤتمر والمجلس التنفيذي،
وباالشتراك مع هيئات أخرى عند االقتضاء؛
.4

توفير محفل لبحث وحل المشاكل العلمية والفنية المتصلة بنشاطها؛
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 .5تعزيز التدريب عن طريق المساعدة في تنظيم حلقات دراسية
وحلقات عمل ،وفي إعداد المواد الالزمة لها ،واستنباط أساليب أخرى مناسبة
لنقل المعارف والمنهجيات ،بما في ذلك نتائج البحوث ،بين أعضاء المنظمة؛
 .6تعزيز التعاون الدولي ،والحفاظ على تعاون وثيق في الشؤون العلمية
والفنية مع المنظمات الدولية المختصة األخرى من خالل القنوات المالئمة؛
 .7تنظيم عملها بحيث تتناول النواتج المجتمعية ،بما يتمشى
مع إجراءات اإلدارة المتبعة حالياً ،بإعداد واستيفاء خطة تشغيلية تركز على
المجاالت المحددة في إطار اختصاصاتها النوعية ،وبتناول الخطة االستراتيجية
للمنظمة ()WMO؛
.8

إصدار ما ترى ضرورة إلصداره من توصيات.

ترد االختصاصات النوعية في النظام الداخلي للجنتين الفنيتين (مطبوع
المنظمة رقم .)1240
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اعتمد املؤمتر احلادي عشر النظام األساسي ملوظفي املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
الذي بدأ سريانه بأثر رجعي اعتباراً من  1كانون الثاني/يناير .1990
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النظام األساسي
ملوظفي املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
النطاق والغرض
يتضمن النظام األساسي للموظفني الشروط األساسية للخدمة وحقوق موظفي أمانة
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،املسماة فيما بعد «املنظمة» وواجباتهم والتزاماتهم
األساسية .وميثل هذا النظام األساسي املبادئ العريضة لسياسة شؤون املوظفني فيما
يتعلق باختيار موظفي األمانة وبإدارتها .ولألمني العام* ،بوصفه املسؤول اإلداري
األعلى ،أن يصدر أو ينفذ الئحة للموظفني تتفق وهذه املبادئ حسبما يراه ضرورياً.
املادة 1

الواجبات وااللتزامات واالمتيازات
1.1

أعضاء األمانة موظفون دوليون .ومسؤولياتهم ليست وطنية بل دولية بحتة.
وهم إذ يقبلون التعيني يتعهدون بالنهوض بأعباء وظائفهم ال يحدوهم في
سلوكهم سوى مصلحة املنظمة وحدها.

1.2

املوظفون خاضعون لسلطة األمني العام ولقراراته التي تصدر بإحلاقهم بأي
نشاط من أنشطة املنظمة أو أي منصب من مناصبها .وهم مسؤولون أمام
األمني العام عن أداء املهام املوكولة إليهم .ويكون كل وقت املوظفني حتت
تصرف األمني العام .ويحدد األمني العام أسبوع العمل املعتاد.

1.3

ال يجوز ألي عضو في األمانة أن يقبل أو يتولى أو يشغل أي منصب أو عمل
يتنافى مع ما يقتضيه حسن أدائه لواجباته في املنظمة.

1.4

ال يجوز ألعضاء األمانة أن يلتمسوا أو يقبلوا ،في أداء واجباتهم ،تعليمات
من أية حكومة أو من أية سلطة أخرى خارج املنظمة.

* اإلشارة إلى أحد الجنسين في النظام األساسي للموظفين تعتبر أيض ًا إشارة إلى الجنس اآلخر ،ما لم
يتطلب السياق خالف ذلك.
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1.5

يجب أن يكون سلوك أعضاء األمانة الئق ًا على الدوام مبركزهم كموظفني
دوليني .وعليهم أن يتجنبوا القيام بأي عمل وكذلك ،بوجه خاص ،اإلدالء
بأي تصريح علني قد يسيء إلى مركزهم .وال ُينتظر من املوظف أن يتخلى
عن مشاعره الوطنية أو عن معتقداته السياسية أو الدينية ،ولكن عليه دائم ًا أن
يراعي ما تفرضه عليه صفته الدولية من حتفظ وكياسة.

1.6

على املوظفني االلتزام مبنتهى التكتم في جميع الشؤون املتعلق بعملهم
الرسمي .وال يجوز لهم أن يبلغوا أي شخص بأية معلومات غير معلنة تكون
معروفة لهم بحكم وظيفتهم الرسمية إال بصدد قيامهم بواجباتهم أو بناء على
ترخيص من األمني العام .وال يجوز لهم في أي وقت وال بأي وجه أن يستغلوا
ملصلحتهم الشخصية معلومات معروفة لهم بحكم وظيفتهم الرسمية .وال
تنتهي هذه االلتزامات بانتهاء خدمة املوظف.

1.7

ال يجوز ألي موظف أن يقبل أي تكرمي أو وسام أو خدمة أو هدية أو مكافئة
من أية حكومة إال إذا كان خلدمة أثناء احلرب ،كما ال يجوز ألي موظف أن
يقبل أي تكرمي أو وسام أو خدمة أو هدية أو مكافأة من أي مصدر خارج
املنظمة دون احلصول على موافقة األمني العام .وال ُتنح هذه املوافقة إال في
حاالت استثنائية وعندما ال يتعارض هذا القبول مع أحكام املادة  1.2وال مع
صفة الشخص كموظف دولي.

1.8

يجوز للموظفني ممارسة حق التصويت ولكن ال يجوز لهم ممارسة أي نشاط
سياسي يتعارض مع االستقالل واحلياد املطلوبني بحكم مركزهم كموظفني
دوليني أو ينال منهما.

1.9

احلصانات واالمتيازات التي تتمتع بها املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
مبقتضى املادة  27من االتفاقية مقررة ملصلحة املنظمة .وال يجوز للموظف
الذي يتمتع بهذه االمتيازات واحلصانات أن يتخذ منها ذريعة لعدم الوفاء
بالتزاماته اخلاصة أو لعدم مراعاة القوانني ولوائح الشرطة .وفي أية حالة تنشأ
بشأن هذه االمتيازات واحلصانات يتعني على املوظف أن يبلغ عنها األمني العام
فوراً وهو الوحيد الذي ميلك حق اتخاذ قرار برفعها.
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يؤدي جميع أعضاء األمانة اليمني أو اإلعالن التالي:
«أقسم (أتعهد ،أؤكد ،أعد) بأن أقوم بكل والء وإدراك وضمير ،بأعباء
إلي كموظف مدني دولي في املنظمة العاملية لألرصاد
الوظائف التي تسند ّ
اجلوية ،وأن أنهض بهذه األعباء ال يحدوني في سلوكي سوى مصلحة املنظمة،
وأال ألتمس أو أقبل في أداء واجباتي تعليمات من أية حكومة أو سلطة أخرى
خارج املنظمة ،وأن أتقيد على الدوام مبعايير السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية
الدولية ومبدونة املبادئ األخالقية ملوظفي املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية».

 1.11يؤدي األمني العام اليمني أو اإلعالن شفوي ًا بحضور رئيس املنظمة أو أحد
نواب الرئيس أو عضو آخر في املجلس التنفيذي ،ويؤديه بقية أعضاء األمانة
أمام األمني العام أو نائبه املفوض لذلك.
املادة 2

تصنيف الوظائف واملوظفني
2.1

طبق ًا ملقررات املؤمتر ذات الصلة يتخذ األمني العام ما يلزم من تدابير لتصنيف
الوظائف واملوظفني بحسب طبيعة الواجبات واملسؤوليات املطلوبة.
املادة 3

املرتبات وما يتصل بها من بدالت
3.1

رهن ًا مبوافقة املجلس التنفيذي فيما يتعلق بالتغييرات في جداول املرتبات
يحدد األمني العام مرتبات املوظفني غير املنتمني إلى فئة اخلدمات العامة وفق ًا
للرتب وجلداول املرتبات اإلجمالية والصافية املقابلة املطبقة على موظفي األمم
املتحدة .ويحدد األمني العام جداول مرتبات موظفي فئة اخلدمات العامة وفق ًا
للجداول املقابلة في مكتب األمم املتحدة في جنيف.

3.2

تخضع جميع املرتبات وجميع مدفوعات نهاية اخلدمة احملسوبة مبقتضى
املادة  ،3.1ما لم يقرر األمني العام إعفاءها حتديداً عند التعيني ،القتطاع إلزامي
من مرتبات املوظفني حتدده األمم املتحدة .ويعرف مبلغ املرتب املتبقي بعد
االقتطاع اإللزامي بأنه «املرتب الصافي».
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3.3

تخضع املرتبات األساسية ملوظفي الفئة الفنية للتسوية بتطبيق معدالت
تسوية مقر العمل املالئمة املعمول بها في األمم املتحدة.

3.4

ينشئ األمني العام نظام ًا لصرف بدالت اإلعانة ومنح التعليم وغيرها من
البدالت حسبما يراه األمني العام ضروري ًا ملصلحة املنظمة ،وطبق ًا للمنح
والبدالت واالستحقاقات املقدمة للعاملني في األمم املتحدة.
املادة 4

التعيينات والترقيات
4.1

يعني األمني العام املوظفني بحسب احلاجة طبق ًا ألحكام املادة ( 21ب) من
االتفاقية ويحدد شروط تعيينهم .وعند التعيني يتلقى كل موظف رسالة تعيني
موقعة من األمني العام أو من موظف مفوض باسم األمني العام.

4.2

يكون االعتبار الرئيسي في تعيني املوظفني أو نقلهم أو ترقيتهم هو ضرورة
ضمان أعلى مستويات الكفاءة واملقدرة والنزاهة .ويجب إيالء االعتبار الالزم
ألهمية تعيني املوظفني واستبقائهم على أوسع نطاق جغرافي ممكن ،مع حتقيق
التوازن بني اجلنسني.

4.3

يكون اختيار املوظفني دون اعتبار للعنصر أو العقيدة أو املعتقد السياسي أو
اجلنس .ويجب ،بقدر اإلمكان ،أن يكون هذا االختيار بناء على مسابقة.

4.4

رهن ًا بأحكام املادة  ،4.3ودون اإلخالل بتعيني الكفاءات اجلديدة في جميع
املستويات ،يولى االعتبار التام ،عند شغل الوظائف الشاغرة ،إلى مؤهالت
ال في خدمة املنظمة .وينطبق هذا االعتبار
وخبرة األشخاص املوجودين فع ً
أيضاً ،على أساس املعاملة باملثل ،على األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة التي
أقيمت عالقات بينها وبني األمم املتحدة.

4.5

يعي املوظفون بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة .ويكون تعيني املوظفني بصفة
ّ
دائمة في حدود مستوى يقرره املؤمتر من حني آلخر ،رهن ًا بإمتام فترة اختبار
مرضية حتدد لكل رتبة في الئحة املوظفني .وتكون التعيينات املؤقتة لفترات
وبشروط يحددها األمني العام.
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يحدد األمني العام الشروط الصحية التي يجب أن تتوافر في املوظف قبل
التعيني.
املادة 5

اإلجازات
5.1

لكل موظف احلق في إجازة سنوية مناسبة.

5.2

لألمني العام في حاالت استثنائية أن يصرح بإجازة خاصة.

5.3

مينح املوظفون املستحقون إجازة في الوطن مرة واحدة كل عامني .وتسمح
املنظمة بالوقت الالزم للسفر لهذا الغرض بالشروط واألوضاع التي يحددها
األمني العام.
املادة 6

التأمني االجتماعي
6.1

تتخذ الترتيبات الالزمة ملشاركة املوظفني في الصندوق املشترك للمعاشات
التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة طبق ًا لنظام هذا الصندوق.

6.2

يضع األمني العام نظام ًا للتأمني االجتماعي يتضمن أحكام ًا حلماية الصحة
ولإلجازة املرضية وإجازة األمومة ولصرف تعويض معقول في حاالت املرض أو
احلوادث أو الوفاة الناجمة عن قيام املوظف بواجبات رسمية بالنيابة عن املنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية.
املادة 7

نفقات السفر ونقل األثاث
7.1
7.2

يحدد األمني العام الشروط واألوضاع التي تتكفل املنظمة مبوجبها ،عندما
يقتضي األمر ،بدفع نفقات سفر املوظفني وأزواجهم ومن يعولون من األطفال.
يحدد األمني العام الشروط واألوضاع التي تتكفل املنظمة مبوجبها بدفع
نفقات نقل أثاث املوظفني.
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املادة 8

العالقات مع املوظفني
8.1

يتخذ األمني العام الترتيبات الالزمة ملشاركة املوظفني في مناقشة السياسات
املتعلقة بشؤون املوظفني.
املادة 9

انتهاء اخلدمة
9.1

يجوز للموظفني أن يستقيلوا من األمانة مبوافاة األمني العام باإلشعار
املنصوص عليه في شروط تعيينهم.

9.2

املعي بصفة دائمة إذا اقتضت
(أ) لألمني العام أن ينهي خدمة املوظف ّ
ضرورات العمل إلغاء الوظيفة أو تخفيض عدد املوظفني ،أو إذا تبني أن خدمات
الشخص املعني غير مرضية أو إذا حالت أسباب صحية دون استمراره في
اخلدمة.
ولألمني العام أيض ًا أن ينهي خدمة املوظف املعني بصفة دائمة ،مع بيان
أسباب قراره:
` ´1إذا أظهر سلوك املوظف أنه ال يفي بأعلى مستويات النزاهة
املطلوبة مبوجب املادة 4.2؛
` ´2إذا تكشفت حقائق سابقة لتعيني املوظف وذات صلة بأهليته
كانت ستحول في حالة معرفتها وقت تعيينه ،بناء على املعايير
املطلوبة في املادة  ،4.2دون تعيينه.
وال تُنهى اخلدمة مبوجب الفقرتني الفرعيتني ` ´1و` ´2أعاله قبل أن تقوم
هيئة استشارية خاصة ،يعينها األمني العام لهذا الغرض ،بالنظر في هذه املسألة
وتقدمي تقرير عنها.
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وأخيراً ،لألمني العام أن ينهي خدمة املوظف املعني بصفة دائمة إذا كان هذا
اإلجراء لصالح حسن اإلدارة في املنظمة ومتفق ًا مع املعايير املطلوبة في املادة
 4.2شريطة عدم اعتراض املوظف املعني على هذا اإلجراء؛
(ب) لألمني العام أن ينهي خدمة املوظف املعني ملدة محددة قبل
انتهاء هذه املدة ألي من األسباب احملددة في الفقرة (أ) أعاله ،أو ألي سبب
آخر حسبما يكون محدداً في رسالة التعيني؛
لألمني العام ،في حالة موظفي املشاريع ،أن ينهي خدمة
(ج)
املوظف في أي وقت إذا رأى أن هذا اإلجراء في صالح املنظمة.
9.3

9.4
9.5

في حالة قيام األمني العام بإنهاء خدمة املوظف مبقتضى املادة  ،9.2يخطر
املوظف مسبق ًا بذلك و ُيدفع له تعويض مالي وفق ًا لشروط تعيينه.
ُينشئ األمني العام نظام ًا لدفع منح العودة إلى الوطن.
ال ُيستبقى املوظفون في اخلدمة العاملة بعد بلوغ سن اخلامسة والستني.
ويجوز لألمني العام أن ميدد سن التقاعد في حاالت استثنائية ،إذا اقتضت
مصلحة املنظمة ذلك.

ويستوجب متديد سن التقاعد ملوظف من الفئة الفنية وما فوقها بعد بلوغ سنة اخلامسة
والستني إذن املجلس التنفيذي بذلك.
املادة 10

اإلجراءات التأديبية
 10.1لألمني العام أن يتخذ إجراءات تأديبية ضد املوظفني الذين ال يكون سلوكهم
مرضياً .وله أن يفصل املوظف دون إخطار مسبق متى وقعت منه مخالفة جسيمة.
 10.2ينشئ األمني العام جهازاً إدارياً ،يشترك فيه املوظفون ،لتقدمي املشورة إليه
في احلاالت التأديبية.

124

النظام األساسي للموظفني
املادة 11

التظلمات
 11.1ينشئ األمني العام جهازاً إدارياً ،يشترك فيه املوظفون ،لتقدمي املشورة إليه
بصدد أي تظلم يرفعه املوظفني ضد قرار إداري يدّ عي أن فيه مخالفة لشروط
تعيينه ،مبا في ذلك كل النظم واللوائح املعمول بها ،أو ضد إجراء تأديبي اتخذ
حياله.
 11.2على احملكمة ،التي تعترف املنظمة ،باختصاصها ،أن تقوم ،طبق ًا للشروط
املقررة في نظامها األساسي ،بنظر التظلمات املقدمة من موظفني يدعون فيها
حدوث مخالفة لشروط تعيينهم ،مبا في ذلك كل األحكام ذات الصلة في
النظام األساسي للموظفني والئحة املوظفني ،وبالفصل في هذه التظلمات.
املادة 12

أحكام عامة
 12.1حتدد البدالت واملنح والتعويضات ومخصصات اإلجازات والسفر املذكورة
في هذا النظام األساسي ،وأية بدالت أخرى قد يراها املجلس التنفيذي ضرورية،
حتديداً مطابق ًا قدر اإلمكان للجداول التي أقرتها األمم املتحدة ملوظفيها.
 12.2يقدم األمني العام إلى املجلس التنفيذي كل سنة تقريراً عن ما يضعه من
أحكام في الئحة املوظفني وما يدخله من تعديالت عليها لتنفيذ هذا النظام
األساسي.
 12.3للمؤمتر أن يضيف إلى هذا النظام األساسي أو أن يعدله دون مساس باحلقوق
املكتسبة للموظفني .وإذا لم يكن من مصلحة املنظمة إرجاء تعديل ما حتى
دورة املؤمتر التالية يجوز للمجلس التنفيذي أن يجري هذا التعديل .ويخضع
أي تعديل يجريه املجلس التنفيذي ملوافقة املؤمتر في دورته التالية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اعتمد املؤمتر السابع عشر الالئحة املالية للمنظمة من أجل تطبيقها خالل الفترة
املالية السابعة عشرة التي تبدأ في  1كانون الثاني/يناير .2016
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الالئحة املالية للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
املادة 1
مجال التطبيق
1.1

حتكم هذه الالئحة إدارة الشؤون املالية للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
(املسماة فيما يلي «املنظمة») .وال يجوز تعديلها إال من ِق َبل املؤمتر .وإذا
تعارض أي حكم من أحكام هذه الالئحة مع أي حكم من أحكام االتفاقية
تكون احلجية لالتفاقية.
املادة 2

الفترة املالية
2.1

الفترة املالية أربع سنوات تبدأ من  1كانون الثاني/يناير من السنة امليالدية
التي تتلو مباشرة إحدى دورات املؤمتر وتنتهي في  31كانون األول/ديسمبر
من العام الرابع.

2.2

بيد أنه إذا انتهت إحدى دورات املؤمتر قبل بداية السنة الكاملة األخيرة من
الفترة املالية تبدأ فترة مالية جديدة في  1كانون الثاني/يناير الذي يتلو دورة
املؤمتر هذه.
املادة 3

احلد األقصى للنفقات في الفترة املالية
3.1

ُيعد األمني العام* تقديرات للحد األقصى للنفقات التي يجوز للمنظمة أن
تتحملها في الفترة املالية.

3.2

تشمل التقديرات اإليرادات والنفقات للفترة املالية املتعلقة بها وتُع َرض
بالفرنكات السويسرية.

* اإلشارة إلى أحد الجنسين في الالئحة المالية تعتبر أيض ًا إشارة إلى الجنس اآلخر ،ما لم يتطلب
السياق خالف ذلك.
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3.3

تُعد التقديرات حسب أبواب االعتمادات املقابلة للغايات طويلة األجل
وتقدم في صيغة قائمة على النتائج ،وترفق بها مالحق املعلومات والبيانات
اإليضاحية التي قد يطلبها املؤمتر ،أو التي قد تُطلب بالنيابة عنه ،وغير ذلك
من املالحق أو البيانات التي قد يرى األمني العام أنها ضرورية ومفيدة.

3.4

تُقدَّ م التقديرات إلى املجلس التنفيذي قبل االجتماع الذي س ُتنظر فيه
بخمسة أسابيع على األقل .ويدرس املجلس التنفيذي هذه التقديرات ويعد
تقريراً عنها للمؤمتر.

3.5

ُرسل التقديرات التي يعدها األمني العام إلى جميع أعضاء املنظمة قبل
ت َ
رسل تقرير املجلس التنفيذي عن
افتتاح املؤمتر بستة أشهر على األقل .و ُي َ
التقديرات مع التقديرات أو في أقرب وقت ممكن بعدئذ ،على أن يكون ذلك
قبل بداية دورة املؤمتر بثالثة أشهر على األقل.

3.6

يقر املؤمتر احلد األقصى للنفقات في الفترة املالية التالية بعد النظر في
التقديرات وفي أية تقديرات تكميلية يعدها األمني العام وفي تقارير املجلس
التنفيذي بشأنهما.

3.7

لألمني العام أن يقدم إلى املجلس التنفيذي ،خالل الفترة الفاصلة بني تقدمي
التقديرات إلى املجلس التنفيذي وافتتاح املؤمتر ،تقديرات تكميلية للفترة املالية.

3.8

ُيعد األمني العام كل تقدير تكميلي بشكل متسق مع اجلزء املقابل من
التقديرات املتعلقة بالفترة املالية.

3.9

إذا سمح الوقت ،يدرس املجلس التنفيذي التقديرات التكميلية و ُيعد
تقريراً عنها للمؤمتر ،وإذا لم يسمح الوقت بذلك ُيترك النظر فيها للمؤمتر.
املادة 4

الترخيص باالعتمادات للفترة املالية
4.1

ُيعتبر إقرار املؤمتر للحد األقصى للنفقات ترخيص ًا للمجلس التنفيذي
بإقرار االعتمادات لكل فترة من فترتي العامني اللتني تتكون منهما
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الفترة املالية .وال يجوز أن يتعدى مجموع االعتمادات املبلغ الذي
أقره املؤمتر.
4.2

يجوز للمجلس التنفيذي أن يرخص بنقل االعتمادات من باب إلى آخر
شريطة أال يتعدى املبلغ اإلجمالي لعمليات النقل هذه ( 3ثالثة) في املائة من
احلد األقصى اإلجمالي للنفقات املرخص به للفترة املالية.
املادة 5

فترة العامني
5.1

تبدأ فترة العامني األولى مع بداية الفترة املالية ،وتبدأ فترة العامني الثانية بعد
ذلك في  1كانون الثاني/يناير من السنة الثالثة من الفترة املالية.
املادة 6

ميزانية فترة العامني
6.1

ُيعد األمني العام تقديرات ميزانية فترة العامني.

6.2

تشمل التقديرات اإليرادات والنفقات لفترة العامني املتعلقة بها وتُع َرض
بالفرنكات السويسرية.

6.3

تُعد تقديرات ميزانية فترة العامني في صيغة ميزانية قائمة على النتائج
استناداً إلى الغايات طويلة األجل على مستوى األهداف االستراتيجية ،وترفق
بها مالحق املعلومات والبيانات اإليضاحية التي قد يطلبها املجلس التنفيذي،
أو التي قد تطلب بالنيابة عنه ،وغير ذلك من املالحق أو البيانات التي قد يرى
األمني العام أنها ضرورية ومفيدة.

6.4

يقدم األمني العام إلى الدورة العادية للمجلس التنفيذي تقديرات ميزانية
فترة العامني التالية .وتُرسل التقديرات إلى جميع أعضاء املجلس التنفيذي قبل
افتتاح الدورة العادية للمجلس التنفيذي بخمسة أسابيع على األقل.

6.5

يقر املجلس التنفيذي ميزانية فترة العامني التالية.
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لألمني العام أن يقدم تقديرات تكميلية حسب االقتضاء.
ُيعد األمني العام هذه التقديرات التكميلية بشكل مماثل لشكل األجزاء
املقابلة من التقديرات املتعلقة بفترة العامني ويقدم التقديرات إلى املجلس
التنفيذي إلقرارها.
املادة 7

االعتمادات
7.1

ُيعتبر إقرار املجلس التنفيذي لالعتمادات ترخيص ًا لألمني العام بالدخول في
ارتباطات وأداء مدفوعات لألغراض التي مت إقرار االعتمادات من أجلها وفي
حدود املبالغ التي ُأقرت لذلك.

7.2

تكون االعتمادات متاحة للدخول في ارتباطات خالل فترة العامني املتعلقة بها.

7.3

تظل االعتمادات متاحة ملدة اثني عشر شهراً بعد نهاية السنة املالية املتعلقة
بها بقدر ما يلزم للوفاء بااللتزامات املتعلقة بالسلع املوردة واخلدمات املقدمة
في السنة املالية والوفاء بأية التزامات قانونية معلقة من السنة املالية .وفي نهاية
فترة العامني األولى يعاد توزيع الرصيد املتبقي ،رهن ًا مبوافقة املجلس التنفيذي،
على األبواب املقابلة في ميزانية فترة العامني الثانية من أجل تنفيذ البرنامج
الذي أقره املؤمتر.

7.4

في نهاية فترة اثني عشر شهراً بعد نهاية فترتي العامني املنصوص عليها في
املادة ُ 7.3يلغى الرصيد املتبقي من أية اعتمادات مستبقاة.

7.5

مع عدم اإلخالل بأحكام املادتني  7.3و ،7.4وفي حالة وجود ارتباطات
تتعلق مبنح دراسية ،يظل اجلزء الالزم من االعتمادات متاح ًا إلى حني إمتام
تنفيذ املنح الدراسية أو انتهائها لسبب آخر .وعند انتهاء املنحة الدراسية
ُيستبقى في الصندوق العام أي رصيد متبق وذلك لغرض وحيد هو متويل منح
أخرى طويلة األجل وقصيرة األجل.
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7.6

تُستبقى املبالغ امللغاة طبق ًا للمادتني  7.3و 7.4وذلك لتحقيق األغراض التي
أقرها املؤمتر للفترة املالية ،رهن ًا بأحكام املادة .9.1

7.7

لألمني العام أن ينقل االعتمادات من قسم إلى آخر رهن ًا بتصديق املجلس
التنفيذي على ذلك.
املادة 8

مصادر التمويل

االشتراكات املقدرة
8.1

8.2

متويل االعتمادات باالشتراكات احملصلة من أعضاء املنظمة وفق ًا جلدول تقدير
االشتراكات الذي يضعه املؤمتر ،رهن ًا بتعديل هذه االشتراكات وفق ًا ألحكام
املادة  .8.2وريثما تسدد االشتراكات املذكورة يجوز متويل االعتمادات من
صندوق رأس املال العامل.
تقدر اشتراكات األعضاء لكل عام من فترة العامني على أساس نصف
االعتمادات التي يقرها املجلس التنفيذي لفترة العامني ،غير أن هذا التقدير
ُيعدَّ ل ملراعاة:
(أ) االعتمادات التكميلية التي لم تدخل في احلسبان عند تقدير
اشتراكات األعضاء؛
(ب) نصف اإليرادات املتنوعة املقدرة لفترة العامني التي لم تراع االئتمانات
بشأنها في السابق ولم تؤخذ فيما مضى أي تسويات متعلقة
باإليرادات املقدّ رة في احلسبان.

8.3

بعد أن يقر املجلس التنفيذي ميزانية فترة العامني ويحدد املبلغ الالزم
لصندوق رأس املال العامل ،يقوم األمني العام مبا يلي:
(أ) يرسل الوثائق ذات الصلة إلى أعضاء املنظمة؛
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(ب) يبلغ أعضاء املنظمة بالتزاماتهم فيما يتعلق باالشتراكات السنوية
والسلف التي تقدم إلى صندوق رأس املال العامل؛
(ج) يطلب من أعضاء املنظمة سداد اشتراكاتهم وسلفهم.

8.4

تعتبر االشتراكات والسلف مستحقة وواجبة السداد بالكامل في غضون
ثالثني يوم ًا من تاريخ استالم تبليغ األمني العام املشار إليه في املادة  8.3أعاله أو
في اليوم األول من السنة املتعلقة بها إذا كان هذا التاريخ األخير الحق ًا النقضاء
فترة الثالثني يوم ًا املذكورة .وفي  1كانون الثاني/يناير من السنة التالية تعتبر
املبالغ التي لم تسدد من هذه االشتراكات والسلف متأخرة ملدة سنة.

8.5

االشتراكات السنوية والسلف اخلاصة بصندوق رأس املال العامل التابع
للمنظمة تُقدَّ ر وتُدفع بالفرنكات السويسرية.

8.6

مع عدم اإلخالل بأحكام املادة  ،8.5ولتيسير السداد على أعضاء املنظمة،
لألمني العام أن يقبل ،بقدر ما يراه مناسباً ،سداد االشتراكات بعمالت أخرى
قابلة للتحويل غير الفرنكات السويسرية .ويكون سعر الصرف املطبق على
هذه املدفوعات لتحديد املبلغ املساوي لها بعملة الدولة التي يوجد فيها املقر
الرئيسي للمنظمة هو سعر الصرف الرسمي لألمم املتحدة املعمول به في تاريخ
إضافة املبلغ إلى احلساب املصرفي للمنظمة.

8.7

املدفوعات املتلقاة من عضو في املنظمة تقيد أو ًال حلسابه في صندوق رأس
املال العامل ثم تخصم بالترتيب الزمني من االشتراكات املستحقة عليه طبق ًا
جلدول تقدير االشتراكات.

8.8

مع عدم اإلخالل بأحكام املادة  8.7تقيد املبالغ املتلقاة عن اشتراكات السنة
اجلارية في حساب تلك السنة شريطة أن يكون القسط السنوي الكامل
املستحق مبوجب الشروط الواردة في الترتيبات اخلاصة التي يضعها املؤمتر
لسداد االشتراكات املتأخرة ملدة طويلة قد ُسدد للمنظمة .وللمنظمة أن تعقد
هذه الترتيبات اخلاصة مع أي عضو متأخر عن السداد ملدة تزيد على أربع
سنوات في تاريخ بدء سريان هذه الترتيبات.

8.9

يقدم األمني العام إلى الدورات العادية للمجلس التنفيذي تقريراً عن حتصيل
االشتراكات والسلف املقدمة إلى صندوق رأس املال العامل.
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اشتراكات أعضاء املنظمة اجلدد
ُ 8.10يطلب من أعضاء املنظمة اجلدد دفع اشتراك عن اجلزء املتبقي من فترة العامني
أعضاء وسداد حصصهم من السلف اإلجمالية املقدمة إلى
التي يصبحون فيها
ً
صندوق رأس املال العامل بنسب يحددها املجلس التنفيذي بصفة مؤقتة رهن ًا
بإقرارها من املؤمتر بعد ذلك.

اشتراكات أعضاء املنظمة املنسحبني منها
 8.11يدفع عضو املنظمة الذي ينسحب منها اشتراكه عن الفترة املمتدة من بداية
فترة العامني التي ينسحب فيها إلى تاريخ انسحابه مبا في ذلك يوم االنسحاب،
وال يستحق هذا العضو سوى املبلغ املقيد حلسابه في صندوق رأس املال العامل،
بعد خصم أي مبالغ تكون مستحقة عليه.
املادة 9

الصناديق املالية
9.1

ُينشأ صندوق عام تقيد فيه حسابات النفقات املرخص بها مبوجب املواد 7.1

و 7.2و .7.3وتقيد حلساب الصندوق العام االشتراكات التي يدفعها األعضاء
مبوجب املواد  8.1و 8.10و 8.11واإليرادات املتنوعة احملددة في املادة .10.1
والفوائض النقدية تُق َّيد حلساب أعضاء املنظمة على أساس جدول تقدير
االشتراكات كما يلي:
(أ) بالنسبة ألعضاء املنظمة الذين سددوا اشتراكاتهم السابقة بالكامل،
باخلصم من اشتراكاتهم التالية؛
(ب) بالنسبة ألعضاء املنظمة الذين سددوا بالكامل اشتراكاتهم املتعلقة
بجميع الفترات املالية السابقة ولكنهم لم يسددوا بالكامل
اشتراكاتهم اخلاصة بالفترة املالية التي يتعلق بها الفائض الواجب
التوزيع ،باستقطاع متأخراتهم ثم باخلصم من االشتراكات التالية؛
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(ج) بالنسبة ألعضاء املنظمة املتأخرين في سداد اشتراكاتهم ملدة تزيد
على الفترة املالية التي يتعلق بها الفائض الواجب التوزيع ،تستبقي
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية نصيبهم من الفائض في حساب
خاص وترده إليهم عندما يتم الوفاء بأحكام املادة (9.1أ) أو (ب).
9.2

يتألف الفائض النقدي على الصندوق العام من مجموع ما يلي:
(أ) االعتمادات غير املنفقة املُس َّلمة في نهاية فت َرتي العامني اللتني
تتكون منهما الفترة املالية متاشي ًا مع املادة  7.4من الالئحة؛
(ب) إضافة إلى املبلغ الناجت عن املساهمات املدفوعة من األعضاء خالل
الفترة املالية إن زاد عن املبلغ املعتمد من املجلس التنفيذي بالنسبة
لفترتَي العا َمني اللتني تتكون منهما الفترة املالية؛ أو ناقص املبلغ
الناجت عن املساهمات املدفوعة من األعضاء خالل الفترة املالية ،إذا
كان أقل من املبلغ املعتمد من املجلس التنفيذي بالنسبة لفترتَي
العامني اللتني تتكون منهما الفترة املالية؛
(ج) ناقص أي مبلغ ُيستبقى ألغراض أقرها املؤمتر بالنسبة للفترة املالية
طبق ًا ألحكام املادة  7.6من الالئحة ،أو متاح للمنح الدراسية طبق ًا
للمادة  7.5من الالئحة.

صندوق رأس املال العامل
9.3

ُينشأ صندوق رأس املال العامل مببلغ يحدده املؤمتر وألغراض يحددها من
حني إلى آخر املجلس التنفيذي .وتتكون أموال صندوق رأس املال العامل من
السلف التي يقدمها أعضاء املنظمة أو ،حسبما يراه املؤمتر ،من الفوائد احملققة من
استثمار املوارد النقدية للصندوق .وتضاف الفوائد املستبقاة في الصندوق إلى
حسابات سلف أعضاء املنظمة حسب أرصدة تلك احلسابات .ويحسب املجلس
التنفيذي سلف أعضاء املنظمة وفق ًا جلدول تقدير االشتراكات بغية توزيع نفقات
املنظمة ،وتقيد مبالغ هذه السلف حلساب أعضاء املنظمة الذين قدموها.
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9.4

تُرد السلف املسحوبة من صندوق رأس املال العامل لتمويل االعتمادات
خالل فترة العامني مبجرد توافر إيرادات لهذا الغرض وبالقدر الذي تسمح به
هذه اإليرادات.

9.5

السلف املسحوبة من صندوق رأس املال العامل لتغطية النفقات غير املتوقعة
واالستثنائية ،أو غير ذلك من األغراض املرخص بها ،تُرد عن طريق مبالغ
التقديرات التكميلية املقدمة لهذه الغاية ،وتُستثنى من ذلك احلاالت التي
ميكن فيها رد هذه السلف من مصادر أخرى.

9.6

تضاف اإليرادات املتأتية من استثمار أموال صندوق رأس املال العامل،
في حالة عدم استبقائها في الصندوق ملواجهة زيادة في مستوى رأس مال
الصندوق ،إلى اإليرادات املتنوعة.

9.7

لألمني العام أن ينشئ صناديق استئمانية وحسابات احتياطيات وحسابات
خاصة على أن يبلغ بها املجلس التنفيذي.

9.8

يحدد املجلس التنفيذي بدقة غرض وحدود كل صندوق من الصناديق
االستئمانية وكل حساب من حسابات االحتياطيات واحلسابات اخلاصة.
وتدار هذه الصناديق واحلسابات ،وفق ًا لهذه الالئحة املالية ما لم يقرر املؤمتر
غير ذلك.

9.9

اإليرادات املتأتية من استثمارات الصناديق االستئمانية وحسابات االحتياطيات
واحلسابات اخلاصة تُق َّيد طبق ًا لألحكام املتعلقة بهذه الصناديق واحلسابات أو طبق ًا
ملا يطلبه املتبرعون في أي وقت .وفي األحوال األخرى تطبق أحكام املادة .10.1
املادة 10

اإليرادات األخرى
10.1

جميع اإليرادات األخرى عدا:
(أ) االشتراكات في امليزانية؛
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(ب) االستردادات املباشرة ملصروفات ُأنفقت من الصندوق العام خالل
فترة العامني احلالية؛
(ج) السلف املقدمة إلى الصناديق واحلسابات أو املبالغ املودعة فيها؛
(د) الفوائد احملققة من صندوق رأس املال العامل بالقدر الالزم لزيادة رأس
مال هذا الصندوق؛
(هـ) اإليرادات من تأجير املساحات الزائدة وقاعات املؤمترات ومرافق
الكافتيريا ومبيعات املطبوعات والهدايا التذكارية؛
(و) اإليرادات من تكاليف دعم البرنامج على الصناديق االستئمانية؛

تصنف بوصفها إيرادات متنوعة وتضاف إلى الصندوق العام ،ما لم ُيحدَّ د غير ذلك
طبق ًا للمادة .9.9

املساهمات الطوعية أو الهبات أو التبرعات
 10.2لألمني العام أن يقبل املساهمات الطوعية ،سواء كانت نقدية أو غير نقدية،
شريطة أن تكون األغراض التي تقدم هذه املساهمات من أجلها متوافقة مع
سياسات املنظمة وأهدافها وأنشطتها ،أو يرتهن قبول املساهمات التي ترتب
بشكل مباشر أو غير مباشر التزامات مالية إضافية على املنظمة مبوافقة املؤمتر أو،
في حالة االستعجال ،مبوافقة املجلس التنفيذي.
 10.3األموال التي تُقبل ألغراض يحددها املتبرعون تعامل بوصفها صناديق
استئمانية أو حسابات خاصة طبق ًا ألحكام املادتني  9.7و.9.8
 10.4األموال التي تُقبل دون أن يكون قد ُحدد غرض لها تعامل بوصفها إيرادات
متنوع وتُق َّيد في البيانات املالية بوصفها «هبات».
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املادة 11
إيداع األموال
11.1

يعني األمني العام املصرف أو املصارف التي تودع فيها أموال املنظمة.
املادة 12
استثمار األموال

 12.1لألمني العام أن يستثمر األموال التي ال تلزم ملواجهة االحتياجات العاجلة
استثماراً قصير األجل.
 12.2لألمني العام أن يستثمر األموال املوجودة في أرصدة الصناديق االستئمانية
وحسابات االحتياطيات واحلسابات اخلاصة استثماراً طويل األجل ،ما لم تقرر
خالف ذلك السلطة املختصة فيما يتعلق بكل صندوق أو حساب ،مع مراعاة
املتطلبات اخلاصة من حيث السيولة املالية في كل حالة.
املادة 13

املراقبة الداخلية
13.1

يقوم األمني العام:
(أ) بوضع قواعد وإجراءات مالية مفصلة لتحقيق إدارة مالية فعالة ومراعاة
االقتصاد وإيداع األصول املادية للمنظمة على نحو فعال؛
(ب) باتخاذ ما يلزم لكي تتم جميع املدفوعات مقابل إيصاالت مؤيدة
وغير ذلك من املستندات التي تثبت أنه مت تلقي اخلدمات أو السلع
ولم يسبق دفع قيمتها؛
(ج) بتعيني املوظفني الذين يجوز لهم استالم األموال وعقد االلتزامات
والصرف بالنيابة عن املنظمة.
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13.2

(أ) باإلضافة إلى املدفوعات املرخص بها مبوجب البند (ب) أدناه،
ومع عدم اإلخالل باملادة ( 13.1ب) أعاله ،لألمني العام أن يرخص
مبدفوعات تدريجية ،إذا رأى أن ذلك في مصلحة املنظمة؛
(ب) ال يجوز االرتباط بالنيابة عن املنظمة بأي عقد أو أمر شراء ُينص
فيه على سداد دفعة مقدمة قبل تسليم البضائع أو تقدمي اخلدمات
املتعاقد عليها ،إال إذا اقتضى ذلك العرف التجاري العادي ومصلحة
املنظمة.

 13.3ال يجوز حتمل أي التزامات قبل رصد املخصصات الالزمة أو إصدار تراخيص
مالئمة أخرى كتابة حتت سلطة األمني العام أو املوظف الذي فوضت إليه تلك
الصالحية.

اإلكراميات
 13.4لألمني العام أن يدفع مبوافقة رئيس املنظمة اإلكراميات التي يرى أن مصلحة
املنظمة تقتضي دفعها ،بشرط أن ُيقدّ م إلى املجلس التنفيذي بيان بهذه
اإلكراميات مع البيانات املالية ،حسبما يرد تفصيلها في املادة .14.1

شطب اخلسائر أو العجز
 13.5لألمني العام أن يرخص ،بعد التقصي الكامل ،بشطب قيمة اخلسائر في
األموال واملخزونات واألصول األخرى ،عدا االشتراكات غير املسددة ،بشرط
أن ُيقدّ م بيان بجميع املبالغ التي ُشطبت إلى مراجع احلسابات اخلارجي مع
البيانات املالية.

العقود واملشتريات
 13.6تطرح املناقصات اخلاصة بطلب املعدات واإلمدادات وغيرها من اللوازم
باإلعالن عنها إال إذا رأى األمني العام أن من املستصوب لصالح املنظمة اخلروج
على هذه القاعدة.
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الرقابة الداخلية
 13.7ينشئ األمني العام ،في إطار نظام الرقابة الداخلية األوسع نطاق ًا مكتب ًا إلتاحة
املراجعة املستقلة لألنشطة املالية واإلدارية والتشغيلية للمنظمة ،مبا في ذلك
آليات تقييم البرامج ورصدها واخلدمات االستشارية .ويسمي هذا املكتب
مكتب الرقابة الداخلية ويضمن ما يلي:
(أ) انتظام قبض جميع أموال املنظمة ومواردها األخرى وحفظها
والتصرف فيها؛
(ب) مطابقة اإلنفاق لالعتمادات أو األحكام املالية األخرى التي أقرها
املؤمتر أو وافق عليها املجلس التنفيذي ،أو للغرض من الصناديق
االستئمانية واحلسابات اخلاصة والقواعد املتعلقة بها؛
(ج) امتثال جميع األنشطة املالية واألنشطة اإلدارية األخرى للوائح
املعمول بها؛
(د) اكتمال البيانات املالية والبيانات اإلدارية األخرى ودقتها ومناسبة
توقيتها؛
(هـ) استخدام جميع موارد املنظمة على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة
واالقتصاد.
 13.8يكون مكتب الرقابة الداخلية مسؤو ًال أيض ًا عن تقصي جميع االدعاءات أو
االفتراضات املتعلقة باالحتيال أو التبديد أو سوء اإلدارة أو سوء السلوك وعن
إجراء عمليات تفتيش على الدوائر والوحدات التنظيمية.
يعي األمني العام رئيس ًا ملكتب الرقابة الداخلية ذا كفاءة فنية بعد التشاور مع
13.9
ّ
رئيس املنظمة واحلصول على موافقته ،بالنيابة عن املجلس التنفيذي ،على هذا
التعيني .ومع عدم اإلخالل باملواد  9و 10و 11من النظام األساسي للموظفني
املتعلقة ،على التوالي ،بانتهاء اخلدمة واإلجراءات التأديبية والتظلمات،
يتشاور األمني العام باملثل مع رئيس املنظمة ويحصل على موافقته ،بالنيابة عن
املجلس التنفيذي ،قبل إنهاء خدمة رئيس مكتب الرقابة الداخلية .وينبغي،
طبق ًا للمادة  146من الالئحة العامة ،إبالغ املجلس التنفيذي في دورته العادية
التالية بإجراءات الرئيس هذه.
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يعمل مكتب الرقابة الداخلية طبق ًا لألحكام التالية:
(أ) يكون رئيس مكتب الرقابة الداخلية تابع ًا مباشرة لألمني العام؛
(ب) للمكتب احلق في الوصول الكامل بال قيود وبسرعة إلى كل ما يرى
أنه ذو صلة باملوضوع قيد االستعراض من سجالت املنظمة وممتلكاتها
وموظفيها وعملياتها ومهامها؛
(ج) يكون املكتب جاهزاً لتلقي الشكاوى أو املعلومات مباشرة من أفراد
املوظفني بخصوص ما يحتمل وجوده من حاالت االحتيال أو التبديد
أو سوء اإلدارة أو سوء السلوك .وال يجوز اتخاذ إجراءات انتقامية
ضد املوظفني الذين يقدمون هذه املعلومات إال إذا كان تقدميها
متعمداً مع العلم بأنها كاذبة أو بنية التضليل؛
(د) يقدم املكتب إلى األمني العام تقارير عن نتائج عمله وتوصيات إلى
األمني العام بخصوص التدابير الالزمة ،مع إرسال نسخة منها إلى
املديرين املختصني التخاذ اإلجراءات الضرورية وإلى مراجع احلسابات
وبناء على طلب رئيس املكتب ُيعرض أي من هذه التقارير
اخلارجيً .
على املجلس التنفيذي مصحوب ًا بتعليقات األمني العام عليه؛
(هـ) يقدم املكتب إلى األمني العام في كل عام تقريراً موجزاً عن أنشطة
املكتب مبا في ذلك توجهات هذه األنشطة ونطاقها ،وترسل نسخة
منه إلى مراجع احلسابات اخلارجي .ويعرض األمني العام هذا التقرير
على املجلس التنفيذي مصحوب ًا بأي تعليقات يرغب في تقدميها؛
(و) يراقب املكتب تنفيذ التوصيات التي أحاط املجلس التنفيذي علم ًا
بها على النحو الواجب.
املادة 14
البيانات املالية

 14.1يقدم األمني العام إلى املجلس التنفيذي للموافقة بيانات مالية سنوية ،تبني
ما يلي فيما يتصل بفترة العام املتعلقة بها:
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(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)
(و)
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الوضع املالي؛
األداء املالي؛
التغييرات احلاصلة في صافي األصول/حقوق امللكية؛
التدفقات النقدية؛
مقارنة بني املبالغ الفعلية وامليزانية املعتمدة؛
مالحظات تتضمن ملخص ًا بالسياسات احملاسبية املهمة وغيرها من
املالحظات التوضيحية.

وباإلضافة إلى ذلك ،وألغراض اإلدارة ،ميسك األمني العام ما يلزم من
سجالت محاسبية.
 14.2يقدم األمني العام في العام الثاني من فترة السنتني عالوة على البيانات املالية
للعام املشار إليها في املادة  14.1بيان ًا يوضح حالة االعتمادات فيما يتعلق بفترة
العامني املتعلقة بها مبا في ذلك:
(أ) االعتمادات األصلية في امليزانية؛
(ب) االعتمادات املعدلة بالنقل فيما بينها؛
(ج) أية اعتمادات أخرى غير تلك التي أقرها املجلس؛
(د) املبالغ املخصومة من هذه االعتمادات و/أو من اعتمادات أخرى.
 14.3تُعرض البيانات املالية للمنظمة بالفرنكات السويسرية وتعد وفق ًا للمعايير
احملاسبية الدولية للقطاع العام .على أنه يجوز مسك سجالت محاسبية بأية
عملة أو عمالت أخرى إذا رأى األمني العام ذلك ضرورياً.
 14.4متسك حسابات منفصلة مناسبة جلميع الصناديق االستئمانية وحسابات
االحتياطيات واحلسابات اخلاصة.
 14.5يقدم األمني العام البيانات املالية إلى مراجع احلسابات اخلارجي في موعد ال
يتجاوز  31آذار/مارس التالي لنهاية السنة املالية املتعلقة بها.
 14.6يقدم األمني العام ،عالوة على البيانات املالية للعام األول من الفترة املالية،
بيان ًا للنفقات اإلجمالية اخلاصة بالفترة املالية السابقة .و ُيعد البيان على نفس
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األساس الذي يستند إليه بيان املقارنة بني املبالغ الفعلية وامليزانية املعتمدة
املدرجة في البيانات املالية طبق ًا للمادة ( 14.1هـ) من الالئحة.
املادة 15
املراجعة اخلارجية للحسابات

التعيني
يعني املجلس التنفيذي مراجع حسابات خارجي ًا يكون مراجع
15.1
حسابات عام ًا (أو مسؤو ًال ذا صفة مماثلة) ألحد األعضاء في املنظمة
وذلك بالطريقة التي يقررها املجلس التنفيذي وملدة أربع سنوات.

مدة الوالية
 15.2إذا لم يعد مراجع احلسابات اخلارجي ليشغل منصبه في بلده تنتهي عندئذ
واليته كمراجع حسابات خارجي ويخلفه في منصب مراجع احلسابات
اخلارجي من يخلفه في منصب مراجع احلسابات العام .وال يجوز في غير هذه
احلالة تنحية مراجع احلسابات اخلارجي من منصبه خالل مدة واليته إال من ِق َبل
املجلس التنفيذي.

نطاق املراجعة
 15.3تتم مراجعة احلسابات وفق ًا للمعايير العامة املقبولة عموم ًا في مراجعة
احلسابات ،وكذلك رهن ًا بأية توجيهات خاصة من املجلس التنفيذي ،وفق ًا
للصالحيات اإلضافية الواردة في مرفق هذه الالئحة.
 15.4ملراجع احلسابات اخلارجي أن يبدي مالحظات بصدد فعالية اإلجراءات
املالية ،والنظام احملاسبي ،واملراقبة املالية الداخلية ،وبوجه عام بشأن إدارة املنظمة
وتنظيمها.
 15.5يتمتع مراجع احلسابات اخلارجي باستقالل تام ،وهو املسؤول الوحيد عن
مراجعة احلسابات.
 15.6للمجلس التنفيذي أن يطلب من مراجع احلسابات اخلارجي القيام بعمليات
فحص معينة وتقدمي تقارير منفصلة عن نتائجها.
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التسهيالت
 15.7يقدم األمني العام إلى مراجع احلسابات اخلارجي جميع التسهيالت التي قد
يحتاج إليها عند إجراء املراجعة.
 15.8ملراجع احلسابات اخلارجي أن يستعني ،من أجل إجراء فحص محلي أو
خاص أو لالقتصاد في نفقات املراجعة ،بخدمات أي مراجع حسابات عام (أو
مسؤول ذي صفة مماثلة) في بلد معني ،أو بخدمات مراجعي حسابات جتاريني
من ذوي السمعة احلسنة ،أو بخدمات أي شخص أو مكتب آخر يرى مراجع
احلسابات اخلارجي أنه مؤهل فني ًا لذلك.

تقدمي التقارير
 15.9يقدم مراجع احلسابات اخلارجي تقارير عن مراجعة البيانات املالية واجلداول
املتعلقة بها وتتضمن أية معلومات يرى أنها ضرورية فيما يتعلق باملسائل
املشار إليها في املادة  15.4وفي الصالحيات اإلضافية.
 15.10حتال تقارير مراجع احلسابات اخلارجي ،مصحوبة بالبيانات املالية املراجعة
ذات الصلة ،إلى املجلس التنفيذي الذي يفحصها طبق ًا للتوجيهات الصادرة
عن املؤمتر.
 15.11يحيل األمني العام البيانات املالية مصحوبة بشهادات مراجع احلسابات
اخلارجي ،إلى أعضاء املنظمة.
املادة 16

املقررات التي تترتب عليها نفقات
 16.1ال يجوز ألي احتاد إقليمي أو جلنة فنية أو هيئة مختصة أخرى اتخاذ مقرر
ينطوي على تعديل إداري في برنامج أقره املؤمتر أو املجلس التنفيذي ،أو من
احملتمل أن يتطلب نفقات ،إال بعد تلقي تقرير من األمني العام بشأن اآلثار اإلدارية
واملالية املترتبة على املقرر املقترح وبعد أخذ مضمون التقرير في احلسبان .وعندما
يرى األمني العام أن النفقات املقترحة ال ميكن تدبيرها من االعتمادات القائمة ال
يجوز االرتباط بهذه النفقات إال بعد أن يخصص املجلس التنفيذي االعتمادات
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الالزمة ،ما لم يشهد األمني العام بإمكان توفير االعتمادات الالزمة مبوجب
الشروط الواردة في قرار املجلس التنفيذي املتعلق بالنفقات غير املنظورة.
املادة 17

أحكام عامة
 17.1في حالة االستعجال ،وبعد موافقة رئيس املنظمة ،يحيل األمني العام املسائل
املالية التي تخرج عن نطاق اختصاص املجلس التنفيذي إلى أعضاء املنظمة
التخاذ مقرر فيها باملراسلة.
 17.2يجوز وقف العمل بأي حكم من أحكام هذه الالئحة لفترة ال تتعدى
موعد انعقاد دورة املؤمتر التالية إذا قرر املجلس التنفيذي أن طبيعة املسألة قيد
البحث تستوجب اتخاذ مقرر قبل دورة املؤمتر التالية .وفي هذه احلالة يبلغ
األمني العام جميع أعضاء املنظمة باقتراح املجلس التنفيذي املتعلق بهذا الوقف
بغرض التشاور واالقتراع بعد ذلك بالبريد طبق ًا إلجراءات التصويت باملراسلة
املنصوص عليها في الالئحة العامة.
 17.3لتطبيق املادة ُ 17.1يعتمد االقتراح املقدم ،ولتطبيق املادة  17.2يسري وقف
العمل بأحكام الالئحة إذا كان ثلثا األصوات املوافقة واملخالفة املدلى بها ،التي
وردت إلى األمانة خالل تسعني يوم ًا من تاريخ إرسال طلب التصويت إلى
أعضاء املنظمة ،أصوات ًا مؤيدة .ويبلغ جميع أعضاء املنظمة باملقررين اللذين
يسفر عنهما التصويت.
 17.4لألمني العام ،في حالة الشك فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق أي حكم من
أحكام هذه الالئحة املالية ،سلطة البت في ذلك ،رهن ًا مبصادقة رئيس املنظمة
في احلاالت الهامة.
 17.5ال تنطبق هذه الالئحة املالية على املشاريع امليدانية ألنشطة املنظمة في مجال
التعاون الفني التي ميولها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي .ولألمني العام أن يدير
هذه األنشطة مبوجب النظام املالي الذي يضعه مجلس إدارة برنامج األمم املتحدة
اإلمنائي ومدير البرنامج.

املرفق

صالحيات إضافية حتكم املراجعة اخلارجية للحسابات
( )1يقوم مراجع احلسابات اخلارجي مبراجعة البيانات املالية ،مبا في
ذلك جميع الصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة ،بالشكل الذي يراه ضروري ًا
للتحقق من:
(أ) أن البيانات املالية مطابقة لدفاتر املنظمة وسجالتها؛
(ب) أن العمليات املالية الواردة في البيانات متت وفق ًا للقواعد واللوائح
وألحكام امليزانية وغير ذلك من التوجيهات املعمول بها؛
(ج) أن األوراق املالية واألموال املودعة لدى املصارف أو حتت يد املنظمة
قد مت التثبت منها مبقتضى شهادات متلقاة مباشرة من اجلهات التي
تودع بها املنظمة أموالها أو باحلساب الفعلي؛
(د) أن إجراءات املراقبة الداخلية في مستوى الثقة التي حتظى بها؛
(هـ) أن تسجيل جميع األصول واخلصوم والفائض والعجز قد مت وفق ًا
إلجراءات يقبلها مراجع احلسابات اخلارجي.
( )2مراجع احلسابات اخلارجي هو احلكم الوحيد فيما يتعلق بقبول
الشهادات أو اإلثباتات املقدمة من األمني العام ،كلي ًا أو جزئياً ،وله أن يقوم ،حسب
تقديره ،بعملية فحص وتثبت تفصيلية تشمل جميع السجالت املالية مبا في ذلك
السجالت اخلاصة باإلمدادات واملعدات.
( )3ملراجع احلسابات اخلارجي والعاملني معه حرية االطالع في أي
وقت مناسب على جميع الدفاتر والسجالت وغير ذلك من املستندات التي يرى
مراجع احلسابات اخلارجي أنها ضرورية إلجراء املراجعة .وتتاح له ،بناء على طلبه،
املعلومات املصنفة على أنها محظورة والتي يوافق األمني العام (أو املوظف الكبير
الذي يعينه) على أنها الزمة ملراجع احلسابات اخلارجي ألغراض مراجعة احلسابات
وكذلك املعلومات املصنفة على أنها سرية .وعلى مراجع احلسابات اخلارجي
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والعاملني معه أن يحترموا طابع احلظر والسرية الذي تتسم به أية معلومات موضوعة
حتت تصرفهم ومصنفة على هذا النحو ،وأال يستخدموها إال في األغراض التي
تتصل مباشرة بأداء عمليات املراجعة .وملراجع احلسابات اخلارجي أن يسترعي نظر
املجلس التنفيذي إلى أية حالة حتجب عنه فيها املعلومات املصنفة على أنها محظورة
والتي يرى أنها الزمة ألغراض املراجعة.
( )4ليس من سلطة مراجع احلسابات اخلارجي أن يرفض أي بنود
واردة في البيانات املالية ولكن له أن يسترعي انتباه األمني العام إلى أية عمليات
تخامره شكوك في قانونيتها أو سالمتها ،التخاذ الالزم في شأنها .ويتم إبالغ األمني
العام فوراً مبا يظهر أثناء فحص البيانات املالية من اعترافات على هذه العمليات أو
غيرها.
( )5يبدي مراجع احلسابات اخلارجي رأي ًا بشأن البيانات املالية
للمنظمة ويوقع على هذا الرأي .ويتضمن رأيه العناصر األساسية التالية:
(أ) حتديد البيانات املالية التي متت مراجعتها؛
(ب) إشارة إلى مسؤولية كل من األمني العام ومراجع احلسابات اخلارجي؛
(ج) إشارة إلى معايير املراجعة التي اتُّبعت؛
(د) وصف للعمل الذي مت االضطالع به؛
(هـ) إبداء رأي بشأن البيانات املالية من حيث ما إذا كانت:
` ´1البيانات املالية متثل بأمانة الوضع املالي في نهاية الفترة ونتائج
العمليات للفترة؛
` ´2البيانات املالية قد أعدت طبق ًا للسياسات احملاسبية املعلنة؛
` ´3السياسات احملاسبية قد طبقت على أساس متسق مع أساس
تطبيق السياسات احملاسبية في الفترة املالية السابقة؛
(و) إبداء رأي بشأن امتثال العمليات لالئحة املالية والسند القانوني؛
(ز) تاريخ الرأي؛
(ح) اسم مراجع احلسابات اخلارجي ومنصبه؛
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(ط) إشارة ،حسب االقتضاء ،إلى تقرير مراجع احلسابات اخلارجي بشأن
البيانات املالية.
( )6ينبغي أن يتضمن تقرير مراجع احلسابات اخلارجي إلى املجلس
التنفيذي بشأن البيانات املالية ما يلي:
(أ) نوع الفحص الذي قام به ونطاقه؛
(ب) املسائل التي تؤثر على اكتمال البيانات املالية أو دقتها مبا في ذلك،
حسب االقتضاء ،ما يلي:
` ´1املعلومات الالزمة لتوضيح البيانات املالية على نحو صحيح؛
` ´2أي مبالغ كان ينبغي حتصيلها ولم تدرج في احلسابات؛
` ´3أي مبالغ يوجد بشأنها التزام قانوني أو احتمالي ولم تسجل
أو تؤخذ في احلسبان في البيانات املالية؛
` ´4النفقات التي ال تؤديها مستندات سليمة؛
` ´5ما إذا كانت املنظمة متسك دفاتر حسابات منتظمة حسب
األصول .وإذا كان هناك خروج ذو طابع مستمر وملموس
على املبادئ احملاسبية املقبولة عموم ًا فينبغي الكشف عنه؛
(ج) املسائل األخرى التي ينبغي أن يحاط املجلس التنفيذي علم ًا بها مثل:
` ´1حاالت االحتيال أو االحتيال االفتراضي؛
` ´2اإلسراف في إنفاق أموال املنظمة أو أصولها األخرى أو إنفاقها
في غير الوجوه املخصصة لها (بغض النظر عن سالمة القيود
احملاسبية اخلاصة بهذه العمليات)؛
` ´3اإلنفاق الذي يع ّرض املنظمة لتحمل مصاريف أخرى كبيرة؛
` ´4أي عيب في النظام العام أو في القواعد التفصيلية التي حتكم
الرقابة على اإليرادات والنفقات أو على اإلمدادات واملعدات؛
` ´5اإلنفاق الذي ال يتفق ومقاصد املؤمتر و/أو املجلس التنفيذي،
مع مراعاة عمليات النقل املرخص بها طبق ًا لألصول في
امليزانية؛
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` ´6اإلنفاق الذي يتجاوز قيمة االعتمادات املعدلة بعمليات
النقل املرخص بها في امليزانية؛
` ´7اإلنفاق الذي ال يتمشى مع أحكام الترخيص الصادر بشأنه.
(د) دقة أو عدم دقة السجالت اخلاصة باإلمدادات واملعدات ،من واقع
عمليات اجلرد وفحص السجالت؛
(هـ) العمليات التي وردت ضمن حسابات سنة سابقة وأمكن احلصول
على معلومات جديدة بشأنها ،أو العمليات اخلاصة بسنة الحقة
ويبدو من املستصوب أن يخطر املجلس التنفيذي بها سلفاً ،حسب
االقتضاء.
( )7ملراجع احلسابات اخلارجي أن يبدي للمجلس التنفيذي أو
لألمني العام أية مالحظات بشأن النتائج التي أسفرت عنها مراجعة احلسابات وأية
تعليقات على التقرير املالي لألمني العام يراها مناسبة.
( )8متى كان نطاق املراجعة محدوداً أمام مراجع احلسابات اخلارجي
أو إذا لم يتسن له احلصول على إثباتات كافية فعليه أن يشير إلى ذلك في تقريره مع
توضيح سبب تعليقاته وأثر ذلك بالنسبة للوضع املالي والعمليات املالية الواردة في
السجالت.
( )9ال يجوز أن ُيضمن مراجع احلسابات اخلارجي تقريره أي نقد قبل
أن يتيح لألمني العام أو ًال فرصة مالئمة لشرح املسألة محل املالحظة.
( )10ليس على مراجع احلسابات اخلارجي أن يذكر أية مسألة مشار
إليها فيما تقدم تكون ،في رأيه ،غير ذات بال من كل الوجوه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بروتوكول بشأن سريان االتفاق املبرم بني األمم املتحدة
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
تنص املادة  57من ميثاق األمم املتحدة على أن تقام عالقة بني الوكاالت املتخصصة،
التي تُنشأ باالتفاق بني احلكومات والتي تضطلع مبقتضى مواثيقها األساسية
مبسؤوليات دولية واسعة في امليادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتربوية
والصحية وامليادين املتصلة بها ،وبني األمم املتحدة .وتنص املادة  63من امليثاق على
أنه يجوز للمجلس االقتصادي واالجتماعي الدخول في اتفاقات مع أية وكالة من
الوكاالت املشار إليها في املادة  57لتحديد شروط إقامة العالقة بني الوكاالت املعنية
واألمم املتحدة ،وتقضي بأن تكون هذه االتفاقات خاضعة ملوافقة اجلمعية العامة.
وتنص املادة  25من اتفاقية املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية على أن تقام عالقة بني املنظمة
واألمم املتحدة بشرط أن يوافق على أحكام االتفاق ثلثا أعضاء املنظمة الذين هم دول.
وفي  10آذار/مارس  1948وجه املجلس االقتصادي واالجتماعي ،في دورته
السادسة ،جلنته املعنية باملفاوضات مع الوكاالت الدولية إلى الدخول في مفاوضات
في الوقت املالئم مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بغرض إقامة عالقة بينها وبني
األمم املتحدة وإلى تقدمي تقرير عن املفاوضات إلى املجلس يتضمن مشروع اتفاق
أولي ًا على أساس تلك املفاوضات.
وفي الدورة الثانية عشرة للمجلس ،طلبت اللجنة املعنية باملفاوضات مع الوكاالت
احلكومية الدولية إلى رئيسها أن يبادر فوراً إلى التفاوض ،نيابة عنها ،بشأن اتفاق
مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
وعي مؤمتر املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،في دورته األولى التي ُعقدت في باريس
ّ
في آذار/مارس ونيسان/أبريل  ،1951رئيسه ونائبي رئيسه مفاوضني إلجراء
املفاوضات مع رئيس جلنة األمم املتحدة املعنية باملفاوضات مع الوكاالت احلكومية
الدولية بغية إعداد مشروع اتفاق.
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وفي  5نيسان/أبريل  1951جرت مفاوضات في باريس بني رئيس اللجنة املعنية
باملفاوضات مع الوكاالت احلكومية الدولية ،التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي،
وبني مسؤولي املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية املفوضني أسفرت عن مشروع اتفاق .وو ّقع
مشروع االتفاق هذا في  5نيسان/أبريل  1951كل من سير ،Ramaswami Mudaliar
رئيس اللجنة املعنية باملفاوضات مع الوكاالت احلكومية الدولية ،وسير Nelson K.
 ،Johnsonرئيس فريق املفاوضني املمثلني للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
وفي  9آب/أغسطس  1951أوصى املجلس االقتصادي واالجتماعي ،في دورته
الثانية عشرة ،اجلمعية العامة بإقرار االتفاق بني األمم املتحدة واملنظمة العاملي لألرصاد
اجلوية.
وتنص املادة الثامنة عشرة من هذا االتفاق على أن يبدأ سريانه ،طبق ًا للمادة  25من
اتفاقية املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،عند إقراره من اجلمعية العامة لألمم املتحدة
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية .وقد أقر االتفاق كل من مؤمتر املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية في دورته األولى في  10نيسان/أبريل  1951واجلمعية العامة لألمم
املتحدة في دورتها العادية السادسة في  20كانون األول/ديسمبر  .1951وبناء على
ذلك أصبح االتفاق ساري ًا في  20كانون األول/ديسمبر .1951
وتُرفق بهذا البروتوكول نسخة من النص املعتمد لهذا االتفاق.
وإثبات ًا لذلك ذ ّيلنا بتوقيعنا ،في هذا اليوم التاسع عشر من شهر شباط/فبراير عام ألف
وتسعمائة واثنني وخمسني نسختني أصليتني من هذا البروتوكول الذي صيغ باللغتني
اإلنكليزية والفرنسية ،والنصان متساويان في احلجية .وتودع إحدى النسختني لدى
األمانة العامة لألمم املتحدة وتودع األخرى لدى أمانة املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
			
TRYGVE LIE
األمني العام
					
األمني العام
للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
			
لألمم املتحدة
G. SWOBODA
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ديباجة
بناء على أحكام املادة  57من ميثاق األمم املتحدة واملادة  25من اتفاقية املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية تتفق األمم املتحدة واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية على ما يلي:
املادة األولى
تعترف األمم املتحدة باملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية (املسماة فيما يلي «املنظمة»)
بوصفها الوكالة املتخصصة املسؤولة عن اتخاذ كل التدابير التي تتفق مع صكها
التأسيسي لتحقيق األهداف احملددة في ذلك الصك.
املادة الثانية
تبادل التمثيل
( )1تُدعى األمم املتحدة إلى إيفاد ممثلني عنها للمشاركة ،دون
تصويت ،في مداوالت كل دورات املؤمتر واجتماعات اللجنة التنفيذية واالحتادات
اإلقليمية .كما تُدعى ،بعد إجراء املشاورات الالزمة ،إلى إيفاد ممثلني حلضور
اجتماعات اللجان الفنية أو أية اجتماعات أخرى تعقدها املنظمة ،واملشاركة ،دون
تصويت ،في مناقشة البنود التي تهم األمم املتحدة.
( )2تُدعى املنظمة إلى إيفاد ممثلني عنها حلضور اجتماعات املجلس
االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة (املسمى فيما يلي «املجلس») وجلانه
وللمشاركة ،دون تصويت ،في مداوالت هذه األجهزة فيما يتعلق مبوضوعات
جدول األعمال التي تهم املنظمة.
( )3تُدعى املنظمة إلى إيفاد ممثلني عنها حلضور اجتماعات اجلمعية
العامة ،التي تناقش فيها مسائل تدخل في اختصاصات املنظمة ،بغرض استشارتهم
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بخصوصها ،وللمشاركة ،دون تصويت ،في مداوالت اللجان الرئيسية للجمعية
العامة بخصوص موضوعات تهم املنظمة.
( )4تُدعى املنظمة إلى إيفاد ممثلني عنها حلضور اجتماعات مجلس
الوصاية التابع لألمم املتحدة وللمشاركة ،دون تصويت ،في مداوالته بخصوص
موضوعات مدرجة في جدول أعماله تتعلق مبسائل خاصة باألرصاد اجلوية.
( )5تتولى األمانة العامة لألمم املتحدة توزيع البيانات املكتوبة التي
تصدرها املنظمة على أعضاء اجلمعية العامة واملجلس واللجان التابعة له ومجلس
الوصاية حسبما يكون مناسباً .وباملثل توزع املنظمة البيانات املكتوبة التي تصدرها
األمم املتحدة على أعضائها.
املادة الثالثة
اقتراح إدراج بنود في جدول األعمال
مع مراعاة أية مشاورات متهيدية قد تكون ضرورية تقوم املنظمة بإدراج البنود التي
تقترحها عليها األمم املتحدة في جداول أعمال دورات مؤمترها واجتماعات اللجنة
التنفيذية واالحتادات اإلقليمية واللجان الفنية أو بعرضها ،حسب االقتضاء ،على
أعضائها .وباملثل يدرج املجلس واللجان التابعة له ومجلس الوصاية في جداول
أعمالها البنود التي تقترحها املنظمة.
املادة الرابعة
توصيات األمم املتحدة
( )1بالنظر إلى التزام األمم املتحدة بالعمل على حتقيق األهداف
املنصوص عليها في املادة  55من امليثاق ،وإلى وظائف وسلطات املجلس االقتصادي
واالجتماعي املقررة مبوجب املادة  62من امليثاق واملتعلقة بإعداد أو استهالل دراسات
وتقارير عن مسائل دولية اقتصادية واجتماعية وثقافية وتعليمية وصحية وما يتصل
بها من مسائل وتقدمي توصيات بشأن هذه املسائل إلى الوكاالت املتخصصة املعنية،
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وبالنظر أيض ًا إلى مسؤولية األمم املتحدة ،الواردة في املادتني  58و 63من امليثاق ،عن
تقدمي توصيات لتنسيق سياسات وأنشطة هذه الوكاالت املتخصصة ،توافق املنظمة
على اتخاذ ما يلزم من ترتيبات لعرض جميع التوصيات الرسمية ،التي قد تقدمها
إليها األمم املتحدة ،في أقرب وقت ممكن ،على جهازها املناسب أو على أعضائها
التخاذ ما يلزم من إجراءات حسبما يكون مناسباً.
( )2توافق املنظمة على الدخول في مشاورات مع األمم املتحدة عند
الطلب بشأن هذه التوصيات وعلى أن تقدم في الوقت املناسب تقريراً إلى األمم
املتحدة عما اتخذته املنظمة أو أعضاؤها من إجراءات لتنفيذ هذه التوصيات أو
بشأن النتائج األخرى املترتبة على بحث هذه التوصيات.
( )3توافق املنظمة على أن تتعاون في أية تدابير أخرى قد تكون
ضرورية لتحقيق الفعالية التامة للتنسيق بني أنشطة الوكاالت املتخصصة وأنشطة
األمم املتحدة .وتوافق بوجه خاص على التعاون مع أي جهاز أو أجهزة قد ينشؤها
املجلس لتسهيل هذا التنسيق ،وعل تقدمي ما قد يلزم من معلومات لتحقيق هذا
الغرض.
املادة اخلامسة
تبادل املعلومات والوثائق
( )1مع مراعاة أية ترتيبات قد يقتضيها األمر للحفاظ على سرية
بعض املواد يتم تبادل املعلومات والوثائق على أكمل وجه وبأسرع ما ميكن بني األمم
املتحدة واملنظمة على نحو يفي مبتطلبات كل منهما.
( )2مع عدم املساس بالطابع العام ألحكام الفقرة السابقة:
(أ) تقدم املنظمة إلى األمم املتحدة تقريراً سنوي ًا عن أنشطتها؛
(ب) تلبي املنظمة إلى أقصى حد ممكن أي طلب تقدمه األمم املتحدة
لتزويدها بتقارير أو دراسات أو معلومات خاصة مع مراعاة الشروط
الواردة في املادة الثالثة عشرة؛
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(ج) يتشاور األمني العام لألمم املتحدة مع األمني العام للمنظمة بناء
على طلبه بخصوص موافاة املنظمة مبا قد تهتم به بصفة خاصة من
معلومات.
املادة السادسة
تقدمي املساعدة إلى األمم املتحدة

توافق املنظمة على التعاون مع األمم املتحدة وأجهزتها الرئيسية والفرعية وعلى تقدمي
كل مساعدة ممكنة إليها طبق ًا مليثاق األمم املتحدة واتفاقية املنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية ،مع املراعاة التامة للوضع اخلاص ألعضاء املنظمة ممن ليسوا أعضاء في األمم
املتحدة.
املادة السابعة
العالقات مع محكمة العدل الدولية
( )1توافق املنظمة على أن تقدم أية معلومات قد تطلبها محكمة
العدل الدولية مبقتضى املادة  34من النظام األساسي للمحكمة.
( )2تخول اجلمعية العامة املنظمة احلق في أن تطلب من محكمة
العدل الدولية فتاوى في املسائل القانونية التي تنشأ في نطاق اختصاصها عدا
املسائل التي تتعلق بالعالقات املتبادلة بني املنظمة واألمم املتحدة أو الوكاالت
املتخصصة األخرى.
( )3يجوز للمؤمتر ،أو للمجلس التنفيذي بناء على ترخيص من
املؤمتر ،أن يقدم هذه الطلبات إلى احملكمة.
( )4على املنظمة ،عندما تطلب فتوى من محكمة العدل الدولية،
أن تبلغ املجلس االقتصادي واالجتماعي بهذا الطلب.
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املادة الثامنة
املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية
( )1توافق املنظمة على التشاور مع األمم املتحدة قبل اتخاذ أي قرار
يتعلق مبوقع مقرها الرئيسي الدائم.
( )2مع مراعاة االحتياجات اخلاصة لألرصاد اجلوية على الصعيد
العاملي ،يتعني ،قدر اإلمكان ،أن تكون أي مكاتب إقليمية أو فرعية قد تنشؤها
املنظمة ،وثيقة الصلة باملكاتب اإلقليمية أو الفرعية املناظرة التي قد تنشؤها األمم
املتحدة أو الوكاالت املتخصصة األخرى.
املادة التاسعة
الترتيبات اخلاصة باملوظفني
( )1توافق األمم املتحدة واملنظمة على العمل قدر اإلمكان على
وضع معايير وأساليب وترتيبات مشتركة بشأن املوظفني لتجنب حدوث اختالفات
شديدة في شروط وأوضاع التوظيف ولتجنب التنافس بينهما في اختيار املوظفني
ولتيسير أي تبادل للموظفني يرغب فيه الطرفان بغية حتقيق أكبر فائدة ممكنة من
خدماتهم.
( )2توافق األمم املتحدة واملنظمة على التعاون إلى أقصى حد ممكن
لتحقيق هذه الغايات وعلى التشاور بخصوص مشاركة املنظمة في أعمال املجلس
االستشاري للخدمة املدنية الدولية والصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي
األمم املتحدة.
( )3توافق األمم املتحدة واملنظمة كذلك على التشاور بخصوص مدى
استصواب إبرام اتفاق خاص لتوسيع اختصاصات احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة
بحيث يشمل املنظمة.

162

االتفاق املبرم بني األمم املتحدة واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
املادة العاشرة
اخلدمات اإلحصائية

( )1توافق األمم املتحدة واملنظمة على العمل على حتقيق أكبر قدر
ممكن من التعاون ،والقضاء على كل ازدواج غير مرغوب فيه بينهما ،واالنتفاع
مبوظفيهما الفنيني بأقصى كفاءة ممكنة فيما تقوم به كل منهما من جمع للمعلومات
اإلحصائية وحتليلها ونشرها وتوحيدها وحتسينها وتعميمها .كما توافقان على
توحيد جهودهما لتحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة واملنفعة من املعلومات
اإلحصائية ولتخفيض األعباء امللقاة على عاتق احلكومات الوطنية واملنظمات
األخرى التي تُستقى منها هذه املعلومات إلى أدنى حد.
( )2تعترف املنظمة باألمم املتحدة بوصفها الوكالة املركزية جلمع
اإلحصاءات التي تخدم األغراض العامة للمنظمات الدولية ولتحليلها ونشرها
وتوحيدها وحتسينها وتعميمها.
( )3بالنظر إلى أن إحصاءات األرصاد اجلوية ذات نطاق التطبيق العاملي
في مجاالت البحث العلمي والطيران والنقل والزراعة والصحة وغيرها من األنشطة
البشرية ميكن أن تُستقى على أفضل وجه من البيانات التي تقوم املنظمة بجمعها
وتوليفها أو التي يتم جمعها وتوليفها من خاللها ،تعترف األمم املتحدة باملنظمة
بوصفها الوكالة املتخصصة املسؤولة ،طبق ًا للمادة  2من اتفاقيتها ،عن جمع املعلومات
اإلحصائية وحتليلها ونشرها وتوحيدها وحتسينها وتعميمها في مجال األرصاد اجلوية
وتطبيقاتها ،وعن توفير هذه اإلحصاءات للوكاالت املتخصصة األخرى ،دون مساس
بحق األمم املتحدة في االهتمام بهذه اإلحصاءات متى كانت أساسية ألغراضها اخلاصة
أو لتحسني اإلحصاءات في جميع أرجاء العالم .وتختص املنظمة دون غيرها باتخاذ
جميع القرارات املتعلقة بطريقة إعداد وثائقها اإلحصائية.
( )4تقوم األمم املتحدة ،بالتشاور مع املنظمة ومع الوكاالت املتخصصة
األخرى ،حسب االقتضاء ،بإعداد الوثائق واإلجراءات اإلدارية التي ميكن بواسطتها

االتفاق املبرم بني األمم املتحدة واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

163

حتقيق تعاون إحصائي فعال بني األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة وفيما بني
الوكاالت املتخصصة أنفسها.
( )5من املسلم به أن من املهم جتنب االزدواج في جمع املعلومات
اإلحصائية املتعلقة باألرصاد اجلوية بني األمم املتحدة وأية وكالة من وكاالتها
املتخصصة األخرى كلما تيسر ألي منهما أن تنتفع باملعلومات أو املواد التي تكون
متوافرة لدى املنظمة أو التي ميكنها توفيرها.
( )6لكي يتسنى تكوين مجموعة مركزية من املعلومات اإلحصائية
لالستعمال العام اتُفق على تزويد األمم املتحدة قدر اإلمكان ،بناء على طلبها،
بالبيانات التي توافى بها املنظمة إلدراجها في سالسلها اإلحصائية األساسية أو في
تقاريرها اخلاصة.
( )7من املتفق عليه أن تزويد املنظمة بالقدر املمكن واملالئم ،بناء
على طلبها ،بالبيانات التي توافى بها األمم املتحدة من مصادر أخرى غير املنظمة
إلدراجها في سالسلها اإلحصائية األساسية أو في تقاريرها اخلاصة أو ألغراض
أخرى.
املادة احلادية عشرة
اخلدمات اإلدارية والفنية
( )1تسلم األمم املتحدة واملنظمة بأنه من املرغوب فيه ،من أجل
االنتفاع على خير وجه باملوظفني واملوارد ،العمل بقدر اإلمكان على جتنب إنشاء
وإدارة خدمات متنافسة أو متداخلة ،وتوافقان على التشاور في األمر ،عند االقتضاء،
لتحقيق هذه الغاية.
()2
الوثائق الرسمية.

تتخذ األمم املتحدة واملنظمة ما يلزم من ترتيبات لتسجيل وإيداع

( )3يحق ملوظفي املنظمة استعمال تصاريح املرور الصادرة عن األمم
املتحدة وفق ًا لترتيبات خاصة يتم التفاوض بشأنها بني األمني العام لألمم املتحدة
والسلطات املختصة في املنظمة.
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املادة الثانية عشرة
ترتيبات امليزانية والترتيبات املالية

( )1تسلم املنظمة بأن من املرغوب فيه إقامة عالقات وثيقة في شؤون
امليزانية والشؤون املالية مع األمم املتحدة لكي يتسنى تنفيذ العمليات اإلدارية لألمم
املتحدة والوكاالت املتخصصة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة واالقتصاد ومع ضمان
أقصى درجة من التنسيق واالتساق.
( )2توافق األمم املتحدة واملنظمة على التعاون إلى أقصى حد ممكن
في حتقيق هذه الغايات وكذلك ،بصفة خاصة ،على التشاور ،إذا رأت املنظمتان أن
ذلك مناسب ًا لهما ،بشأن الرغبة في اتخاذ إجراءات مالئمة إلدراج ميزانية املنظمة
في ميزانية عامة لألمم املتحدة .وحتدد أية ترتيبات من هذا القبيل في اتفاق تكميلي
يبرم بني املنظمتني.
( )3ريثما يبرم مثل هذا االتفاق تنظم الترتيبات التالية العالقات بني
األمم املتحدة واملنظمة في شؤون امليزانية والشؤون املالية:
(أ) تتشاور أمانة املنظمة ،عند إعداد ميزانيتها ،مع األمني العام لألمم املتحدة
بغية حتقيق التوحيد ،قدر اإلمكان ،في عرض ميزانيات األمم املتحدة
والوكاالت املتخصصة بغرض توفير أساس ملقارنة امليزانيات املتعددة؛
(ب) توافق املنظمة على أن ترسل إلى األمم املتحدة ميزانيتها أو تقديرات
ميزانيتها قبل  1متوز/يوليو من العام السابق لفترة امليزانية ،أو في
تاريخ آخر تتفق عليه األمم املتحدة واملنظمة .وتفحص اجلمعية العامة
ميزانية املنظمة أو تقديرات ميزانيتها ولها أن تقدم توصيات إلى
املنظمة حسبما تراه ضرورياً؛
(ج) ملمثلي املنظمة احلق في املشاركة ،دون تصويت ،في مداوالت
اجلمعية العامة أو أية جلنة من جلانها ،أو أية جلنة تنشؤها اجلمعية
العامة ،في كل مرة يجري فيها بحث ميزانية املنظمة أو أية مسائل
إدارية أو مالية عامة تهم املنظمة؛
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(د) يجوز لألمم املتحدة أن حتصل اشتراكات من أعضاء املنظمة الذين هم
أيض ًا أعضاء في األمم املتحدة وذلك طبق ًا لترتيبات حتدد في اتفاق
ُيبرم فيما بعد بني األمم املتحدة واملنظمة؛
(هـ) تتخذ األمم املتحدة ،من تلقاء نفسها أو بناء على طلب املنظمة،
التدابير الالزمة إلجراء دراسات عن غير ذلك من املسائل املالية
والضريبية التي تهم املنظمة والوكاالت املتخصصة األخرى ألجل
تقدمي خدمات مشتركة ولتأمني االتساق في هذه املسائل؛
(و) توافق املنظمة على أن تتبع ،بقدر اإلمكان ،املمارسات والقواعد
املوحدة التي توصي بها األمم املتحدة.
املادة الثالثة عشرة
متويل اخلدمات اخلاصة
( )1في حالة مواجهة املنظمة لضرورة تكبد نفقات إضافية كبيرة
نتيجة لطلب تقدمه األمم املتحدة إليها إلعداد تقارير أو دراسات خاصة أو لتقدمي
مساعدات طبق ًا للمادة السادسة أو غيرها من أحكام هذا االتفاق ،يتعني عليها أن
تتشاور مع األمم املتحدة قبل تكبد هذه النفقات لتحديد أعدل طريقة لتحملها.
(	)2جترى باملثل مشاورات بني األمم املتحدة واملنظمة التخاذ ترتيبات
عادلة لتغطية تكاليف اخلدمات أو التسهيالت املركزية اإلدارية والفنية والضريبية أو
املساعدات اخلاصة األخرى التي تطلبها املنظمة وتقدمها األمم املتحدة.
املادة الرابعة عشرة
االتفاقات بني الوكاالت
( )1توافق املنظمة على إبالغ املجلس بطبيعة ونطاق أي اتفاق رسمي
تعتزم إبرامه بينها وبني أية وكالة متخصصة أخرى أو أية منظمة حكومية دولية أو
منظمة دولية غير حكومية أخرى ،وتوافق أيض ًا على إبالغ املجلس بتفاصيل أي
اتفاق من هذا القبيل عند إبرامه.
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( )2توافق األمم املتحدة على إبالغ املنظمة بطبيعة ونطاق أي اتفاق
رسمي تعتزم أي وكالة متخصصة أخرى إبرامه بخصوص مسائل قد تهم املنظمة،
وعلى إبالغها أيض ًا بتفاصيل أي اتفاق من هذا القبيل عند إبرامه.
املادة اخلامسة عشرة
االتصال
( )1توافق األمم املتحدة واملنظمة على األحكام املذكورة فيما سبق
القتناعهما بأنها ستسهم في تأمني االتصال الفعال بني املنظمتني .وتؤكدان عزمهما
على اتخاذ أية إجراءات أخرى قد يقتضيها األمر لتحقيق هذه الغاية.
( )2تنطبق ترتيبات االتصال الواردة في هذا االتفاق ،بقدر اإلمكان،
على العالقات بني املكاتب الفرعية واملكاتب اإلقليمية التي قد تنشؤها املنظمتان
وعلى العالقات بني مقريهما الرئيسيني.
املادة السادسة عشرة
تنفيذ االتفاق
لألمني العام لألمم املتحدة والسلطة املختصة في املنظمة أن يعقدا ما يريانه مستصوب ًا
من ترتيبات تكميلية لتنفيذ هذا االتفاق.
املادة السابعة عشرة
التعديل
يجوز تعديل هذا االتفاق بناء على اتفاق بني األمم املتحدة واملنظمة ،رهن ًا بإخطار
يوجهه أحد الطرفني قبل ستة أشهر إلى الطرف اآلخر.
املادة الثامنة عشرة
السريان
يبدأ سريان هذا االتفاق عندما تقره اجلمعية العامة لألمم املتحدة واملنظمة طبق ًا
للمادة  25من اتفاقية املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
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اتفاقية بشأن االمتيازات واحلصانات
التي تتمتع بها الوكاالت املتخصصة
نظراً ألن اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد اعتمدت في  13شباط/فبراير  * 1946قراراً
من شأنه أن يوحد بقدر اإلمكان االمتيازات واحلصانات التي تتمتع بها األمم املتحدة
ومختلف الوكاالت املتخصصة؛
ونظراً ألنه قد متت مشاورات بني األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة بشأن تنفيذ
القرار سالف الذكر؛
لذلك وافقت اجلمعية العامة بالقرار ( 179د –  ،)2املؤرخ في  21تشرين الثاني/
نوفمبر  ،1947على االتفاقية التالية ،وهي مقدمة إلى الوكاالت املتخصصة للموافقة
عليها ،وإلى كل دولة عضو باألمم املتحدة وإلى كل دولة أخرى عضو في واحدة أو
أكثر من الوكاالت املتخصصة لالنضمام إليها.
املادة األولى
التعاريف ومجال التطبيق
القسم 1

في هذه االتفاقية:
` ´1تشير عبارة «املواد املوحدة» إلى أحكام املواد من الثانية إلى التاسعة.
` ´2تعني عبارة «الوكاالت املتخصصة»:
(أ) منظمة العمل الدولية؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*

انظر القرارات التي اعتمدتها اجلمعية العامة في اجلزء األول من دورتها األولى ،القرار
( 22د  )1-دال.

172

`´ 3

`´ 4

`´ 5
`´ 6

`´ 7
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(ب) منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة؛
(ج) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
(د) منظمة الطيران املدني الدولي؛
(هـ) صندوق النقد الدولي؛
(و) البنك الدولي لإلنشاء والتعمير؛
(ز) منظمة الصحة العاملية؛
(ح) االحتاد البريدي العاملي؛
(ط) االحتاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية؛
(ي) أية وكالة أخرى لها عالقة باألمم املتحدة طبق ًا للمادتني  57و 63من
امليثاق.
تعني كلمة «اتفاقية» عند تطبيقها على وكالة متخصصة معينة ،املواد
املوحدة كما عدلها النص النهائي (أو املنقح) للملحق الذي أبلغته هذه
الوكالة طبق ًا للقسمني  36و.38
ألغراض املادة الثالثة تشمل كلمتا «املمتلكات واألصول» أيض ًا
املمتلكات واألموال التي تديرها وكالة متخصصة في ممارستها لوظائفها
الدستورية.
ألغراض املادتني اخلامسة والسابعة تعتبر عبارة «ممثلو األعضاء» متضمنة
جميع املمثلني والبدالء واملستشارين واخلبراء الفنيني وأمناء الوفود.
في األقسام  13و 14و 15و 25تعني عبارة «اجتماعات تدعو إليها وكالة
متخصصة» اجتماعات )1( :جمعيتها العامة ومجلسها التنفيذي (أيا
كان االسم الذي يحمله كل منهما)؛ ( )2أية جلنة منصوص عليها في
دستورها؛ ( )3أي مؤمتر دولي تدعو إليه؛ ( )4أية جلنة تابعة ألي جهاز من
هذه األجهزة.
تعني عبارة «الرئيس التنفيذي» املسؤول األعلى للوكالة املتخصصة املعنية
سواء كان لقبه «مديراً عاماً» أو غير ذلك.
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القسم 2

على كل دولة طرف في هذه االتفاقية أن متنح ،فيما يتعلق بكل وكالة متخصصة
طبقت عليها االتفاقية مبقتضى القسم  ،37إلى هذه الوكالة أو فيما يخصها،
االمتيازات واحلصانات املذكورة في املواد املوحدة وذلك بالشروط احملددة بهذه املواد
مع مراعاة أي تعديل لتلك املواد وارد في أحكام امللحق النهائي (أو املنقح) املتعلق
بتلك الوكالة واملب ّلغ قانون ًا طبق ًا للقسمني  36أو .38
املادة الثانية
الشخصية القانونية
القسم 3

تتمتع الوكاالت املتخصصة بالشخصية القانونية ،ولها األهلية ،في (أ) التعاقد،
(ب) اقتناء املمتلكات الثابتة واملنقولة والتصرف فيها( ،ج) التقاضي.
املادة الثالثة
املمتلكات واألموال واألصول
القسم 4

تتمتع الوكاالت املتخصصة وممتلكاتها وأصولها أينما كانت وأي ًا كان احلائز لها
باحلصانة القضائية ،ما لم تتنازل عنها صراحة في حالة معينة وفي حدود هذا
التنازل .ومن املفهوم ،مع ذلك ،أن التنازل ال ميكن أن ميتد إلى إجراءات التنفيذ.
القسم 5

ال يجوز انتهاك حرمة مقار الوكاالت املتخصصة .وتعفى ممتلكاتها وأصولها أينما
كانت وأي ًا كان احلائز لها من التفتيش واالستيالء واملصادرة ونزع امللكية وأي نوع
من أنواع اإلكراه بإجراء تنفيذي أو إداري أو قضائي أو تشريعي.
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القسم 6

ال يجوز انتهاك محفوظات الوكاالت املتخصصة وبصفة عامة كافة الوثائق التي
متلكها أو التي في حيازتها أينما كانت.
القسم 7

للوكاالت املتخصصة دون أن تخضع ألية رقابة مالية أو تنظيم مالي أو أي قرار بوقف
تنفيذ االلتزامات املالية:
(أ) أن حتوز أموا ًال وذهب ًا وعمالت من أي نوع وأن متسك حساباتها بأية عملة
كانت؛
(ب) أن حت ّول بحرية أموالها وذهبها وعمالتها من أي بلد إلى آخر وداخل أي بلد
وأن حت ّول أية عملة تكون في حيازتها إلى أية عملة أخرى.
القسم 8

تراعي كل وكالة متخصصة أثناء ممارستها حلقوقها مبقتضى القسم  7سالف الذكر
أية مالحظات توجهها إليها حكومة أية دولة طرف في هذه االتفاقية وذلك بالقدر
الذي ترى أن في وسعها االستجابة به لهذه املالحظات دون إضرار مبصاحلها اخلاصة.
القسم 9

تعفى الوكاالت املتخصصة وأصولها ودخولها وممتلكاتها األخرى:
(أ) من جميع الضرائب املباشرة .ومع ذلك ،فمن املفهوم أن الوكاالت املتخصصة
حتصل مقابل
لن تطلب إعفاءها من ضرائب ليست في الواقع سوى رسوم ّ
خدمات املرافق العامة؛
(ب) من الرسوم اجلمركية ومن أي خطر أو قيد على الواردات والصادرات
بالنسبة للمواد التي تستوردها أو تصدرها الوكاالت املتخصصة الستعمالها
الرسمي .ومع ذلك ،فمن املفهوم أن املواد التي تُستورد مبقتضى هذا اإلعفاء
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اجلمركي ال تباع في البلد الذي استوردت إليه إال مبقتضى شروط ُيتفق عليها
مع حكومة ذلك البلد؛
(ج) من الرسوم اجلمركية ومن أي خطر أو قيد على الواردات والصادرات فيما
يختص مبنشوراتها.
القسم 10

بالرغم من أن الوكاالت املتخصصة ال تطلب ،كقاعدة عامة ،إعفاءها من رسوم
اإلنتاج ومن الضرائب املقررة على بيع املمتلكات املنقولة وغير املنقولة والتي تعتبر
جزءاً من الثمن املدفوع ،إال أنه عندما تقوم هذه الوكاالت بشراء كميات كبيرة
من احلاجيات التي يتضمن ثمنها أمثال هذه الرسوم والضرائب الستعمالها في
أعمالها الرسمية ،فإن الدول األطراف في هذه االتفاقية تتخذ ،كلما أمكنها ذلك،
الترتيبات اإلدارية املناسبة إلعفاء الوكاالت املتخصصة من قيمة الرسم أو الضريبة
أو رد هذه القيمة إليها.
املادة الرابعة
التسهيالت فيما يختص باملواصالت
القسم 11

تتمتع كل وكالة متخصصة في مواصالتها الرسمية ،داخل أراضي كل دولة طرف
في هذه االتفاقية ،مبعاملة ال تقل عن املعاملة التي متنحها حكومة هذه الدولة ألية
حكومة أخرى ،مبا في ذلك البعثة الدبلوماسية لتلك احلكومة ،وذلك فيما يختص
باألولويات والتعريفات والرسوم املستحقة على البريد والبرقيات السلكية والالسلكية
والصور املرسلة بالراديو واحملادثات التليفونية وغيرها من وسائل االتصال ،وكذلك
فيما يختص بالرسوم الصحفية على املعلومات التي تقدمها إلى الصحافة واإلذاعة.
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القسم 12

ال تُفرض أية رقابة على املراسالت الرسمية وغيرها من البيانات الرسمية للوكاالت
املتخصصة.
وللوكاالت املتخصصة حق استعمال الشفرة وإرسال وتسلم املراسالت بطريق حاملي
احلقيبة أو في حقائب مختومة تكون لها نفس احلصانات واالمتيازات املمنوحة
حلاملي احلقيبة الدبلوماسية وللحقائب الدبلوماسية.
وليس في هذا القسم ما ميكن تفسيره على أنه يحول دون اتخاذ احتياطات األمن
املناسبة التي ُيتفق عليها بني دولة طرف في هذه االتفاقية ووكالة متخصصة.
املادة اخلامسة
ممثلو األعضاء
القسم 13

يتمتع ممثلو األعضاء في االجتماعات التي تدعو إليها وكالة متخصصة باالمتيازات
واحلصانات اآلتية أثناء تأديتهم ألعمالهم وأثناء رحالتهم من وإلى مكان االجتماع:
(أ) ال يجوز القبض عليهم أو حجزهم أو االستيالء على أمتعتهم الشخصية وال
جتوز محاكمتهم قانون ًا على ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من أعمال أو
أقوال أو بيانات مكتوبة؛
(ب) ال يجوز املساس بأي من أوراقهم ووثائقهم؛
(ج) حق استعمال الشفرة وتسلم األوراق والرسائل بواسطة حاملي احلقيبة أو في
حقائب مختومة؛
(د) اإلعفاء بالنسبة لهم وألزواجهم من كل القيود اخلاصة بالهجرة وإجراءات
تسجيل األجانب والتزامات اخلدمة الوطنية في البلدان التي يزورونها أو التي
يعبرونها أثناء ممارستهم ملهامهم؛
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(هـ) نفس التسهيالت فيما يختص بقيود العملة أو النقد التي تعطى ملمثلي
احلكومات األجنبية املوفدين في بعثات رسمية مؤقتة؛
(و) نفس احلصانات والتسهيالت التي تعطى ،فيما يختص بأمتعتهم الشخصية،
ألعضاء البعثات الدبلوماسية من ذوي الرتب املماثلة.
القسم 14

لكي ُيضمن ملمثلي أعضاء الوكاالت املتخصصة في االجتماعات التي تدعو إليها
تلك الوكاالت حرية التعبير كاملة واالستقالل التام في تأديتهم لواجباتهم ،تستمر
حصانتهم من احملاكمة القانونية على ما يصدر عنهم أثناء قيامهم بواجباتهم من أعمال
أو أقوال أو بيانات مكتوبة ،حتى ولو كانوا قد انتهوا من أداء تلك الواجبات.
القسم 15

عندما يكون استحقاق أي نوع من الضرائب مرتبط ًا باإلقامة ،فإن الفترات التي
يقضيها ممثلو أعضاء الوكاالت املتخصصة في االجتماعات التي تعقدها هذه
الوكاالت في دولة عضو ألداء واجباتهم ،ال تعتبر مدد إقامة.
القسم 16

ال ُتنح االمتيازات واحلصانات ملمثلي األعضاء ملنفعتهم الشخصية ،بل لتأمني
استقاللهم في ممارستهم لوظائفهم فيما يتعلق بالوكاالت املتخصصة .ومن ثم،
فليس من حث العضو فقط ،بل ومن واجبه أن يرفع احلصانة عن ممثليه في أية حالة
يرى فيها العضو أن احلصانة ستعوق سير العدالة وأن رفعها لن يضر بالغرض الذي
منحت من أجله.
القسم 17

ال تنطبق أحكام األقسام  13و 14و 15في مواجهة سلطات الدولة التي ينتسب إليها
الشخص أو ميثلها أو كان ميثلها.
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املادة السادسة
املوظفون

القسم 18

حتدد كل وكالة متخصصة فئات املوظفني الذين تنطبق عليهم أحكام هذه املادة
واملادة الثامنة وتبلغها إلى حكومات جميع الدول األطراف في هذه االتفاقية فيما
يختص بتلك الوكالة وإلى األمني العام لألمم املتحدة .ويجب أن تب ّلغ أسماء املوظفني
املدرجني بهذه الفئات من وقت إلى آخر للحكومات السالفة الذكر.
القسم 19

إن موظفي الوكاالت املتخصصة:
(أ) يتمتعون باحلصانة القضائية في جميع ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من
أعمال أو أقوال أو بيانات مكتوبة؛
(ب) يتمتعون بنفس اإلعفاءات الضريبية التي يتمتع بها موظفو األمم املتحدة
وبنفس الشروط ،فيما يختص بالرواتب واملكافآت التي تدفعها الوكاالت
املتخصصة؛
(ج) ال يخضعون هم وأزواجهم ومن يعولونهم من أفراد أسرهم للقيود اخلاصة
بالهجرة وال لإلجراءات اخلاصة بتسجيل األجانب؛
(د) يتمتعون ،فيما يختص بتسهيالت حتويل العملة ،بنفس االمتيازات التي
يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية من ذوي الرتب املماثلة؛
(هـ) يتمتعون في وقت األزمات الدولية ،هم وأزواجهم ومن يعولونهم من أفراد
أسرهم ،بنفس التسهيالت التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية من
ذوي الرتب املماثلة من حيث العودة إلى أوطانهم؛
(و) يتمتعون بحق استيراد أثاثهم وأمتعتهم دون دفع رسوم جمركية عند بدء
التحاقهم مبنصبهم في البلد املعني.
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القسم 20

يعفى موظفو الوكاالت املتخصصة من أي التزام خاص باخلدمة الوطنية ،على
شرط أن يكون هذا اإلعفاء فيما يتعلق بالدول التي هم من رعاياها قاصراً على
موظفي الوكاالت املتخصصة الذين ُأدرجت أسماؤهم ،نظراً للواجبات التي
يؤدونها ،بقائمة يعدها الرئيس التنفيذي للوكالة املتخصصة وتوافق عليها
الدولة املعنية.
وإذا اس ُتدعي موظفون آخرون من موظفي الوكاالت املتخصصة ألداء اخلدمة الوطنية
فإن الدولة املعنية ،بناء على طلب الوكالة املتخصصة ،تؤجل استدعاء هؤالء املوظفني
حسبما يكون ضروري ًا لتفادي التعطيل في مهام أساسية.
القسم 21

باإلضافة إلى االمتيازات واحلصانات املبينة بالقسمني  19و 20يتمتع الرئيس
التنفيذي لكل وكالة متخصصة وكذلك أي موظف ينوب عنه أثناء غيابه
بنفس االمتيازات واحلصانات واإلعفاءات والتسهيالت التي تعطى للمبعوثني
الدبلوماسيني طبق ًا للقانون الدولي ،وذلك فيما يختص بشخصه وزوجه وأوالده
القصر.
القسم 22

ُتنح االمتيازات واحلصانات للموظفني لصالح الوكاالت املتخصصة فقط وليس
للمنفعة الشخصية لألفراد أنفسهم .ولكل وكالة متخصصة احلق في رفع احلصانة
عن أي موظف كما أن عليها أن ترفعها في أية حالة ترى فيها أن احلصانة سوف
تعوق سير العدالة وأن من املمكن رفعها دون إخالل مبصالح الوكالة املتخصصة.
القسم 23

تتعاون كل وكالة متخصصة في كل وقت مع السلطات املختصة في الدول األعضاء
في سبيل تسهيل حسن سير العدالة وضمان مراعاة لوائح الشرطة ومنع حدوث أي
سوء استغالل لالمتيازات واحلصانات والتسهيالت املذكورة في هذه املادة.
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املادة السابعة
سوء استغالل االمتيازات
القسم 24

إذا رأت أية دولة طرف في هذه االتفاقية أنه قد حدث سوء استغالل المتياز أو حصانة
ممنوحة مبوجب هذه االتفاقيةُ ،ترى مشاورات بني تلك الدولة والوكالة املتخصصة
املعنية للتحقيق من وقوع مثل هذا االستغالل السيئ ومحاولة جتنب تكراره إذا ثبت
وقوعه .وإذا لم تؤد هذه املشاورات إلى نتيجة مرضية للدولة وللوكالة املتخصصة
املعنية ُيرفع األمر إلى محكمة العدل الدولية لتحديد ما إذا كان هناك سوء استغالل
المتياز أو حصانة ،وذلك طبق ًا للقسم  .32وإذا تبني حملكمة العدل الدولية حدوث
سوء استغالل فمن حق الدولة الطرف في هذه االتفاقية والتي تأثرت من جراء سوء
االستغالل املذكور ،في عالقتها مع هذه الوكالة ،أن توقف منح االمتياز أو احلصانة
التي ُأسيئ استعمالها ،وذلك بعد إخطار الوكالة بذلك.
القسم 25

-1

-2

ليس للسلطات احمللية أن تطلب من ممثلي األعضاء في االجتماعات التي
تدعو إليها الوكاالت املتخصصة أثناء تأديتهم لوظائفهم وأثناء تنقالتهم
من مكان االجتماع وإليه ،وال من املوظفني الذين ينطبق عليهم نص القسم
 ،18أن يغادروا البلد الذي يؤدون فيه وظائفهم ،بسبب أي نوع من أنواع
النشاط الذي يقومون به بصفتهم الرسمية .ومع ذلك ،ففي حالة قيام أحد
هؤالء األشخاص بأعمال في هذا البلد خارجة عن وظائفه الرسمية مستغ ً
ال
امتياز اإلقامة املمنوحة له فيجوز حلكومة ذلك البلد أن ترغمه على مغادرته،
مع مراعاة األحكام التالية:
(أو ًال) ال ُيرغم ممثلو األعضاء أو األشخاص املتمتعون باحلصانة الدبلوماسية
مبقتضى القسم  21على مغادرة البلد إال طبق ًا لإلجراءات
الدبلوماسية املطبقة على املبعوثني الدبلوماسيني املعتمدين لدى
هذا البلد.
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(ثانياً) في حالة أي موظف ال ينطبق عليه القسم  21ال يصدر أي قرار
باإلبعاد إال مبوافقة وزير خارجية البلد املذكور ،وال تعطى هذه
املوافقة إال بعد التشاور مع الرئيس التنفيذي للوكالة املتخصصة
املعنية .وإذا اتُخذت إجراءات إبعاد موظف ما فللرئيس التنفيذي
للوكالة املتخصصة احلق في أن يتدخل في هذه الدعوى نيابة عن
الشخص الذي اتُخذت ضده اإلجراءات.
املادة الثامنة
تصاريح املرور
القسم 26

ملوظفي الوكاالت املتخصصة احلق في استعمال تصاريح املرور الصادرة عن األمم
املتحدة وفق ًا لترتيبات إدارية ُيتفق عليها بني األمني العام لألمم املتحدة واجلهات
املختصة في الوكاالت املتخصصة التي لها صالحية إصدار تصاريح املرور .ويخطر
األمني العام لألمم املتحدة كل دولة طرف في هذه االتفاقية بكل ترتيب إداري يتم
االتفاق عليه.
القسم 27

تعترف الدول األطراف في هذه االتفاقية بتصاريح املرور التي تصدرها األمم املتحدة
ملوظفي الوكاالت املتخصصة وتقبلها كوثائق صاحلة للسفر.
القسم 28

ُينظر بأسرع وقت ممكن في طلبات احلصول على تأشيرات ،إذا كانت التأشيرات
الزمة ،التي يقدمها موظفون بالوكاالت املتخصصة يحملون تصاريح مرور صادرة
عن األمم املتحدة ،إذا كانت الطلبات مصحوبة بشهادات تثبت أن هؤالء املوظفني
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مسافرون ألعمال تتعلق بوكالة متخصصة ،ويعطى هؤالء املوظفون باإلضافة إلى
ذلك تسهيالت للسفر السريع.
القسم 29

تعطى تسهيالت مماثلة لتلك التي ُحددت بالقسم  28إلى اخلبراء وغيرهم
من األشخاص الذين ،وإن كانوا ال يحملون تصاريح مرور صادرة عن األمم
املتحدة ،يحملون شهادات تدل على أنهم مسافرون ألعمال تتعلق بوكالة
متخصصة .
القسم 30

يُ نح الرؤساء التنفيذيون للوكاالت املتخصصة ومساعدوهم ومديرو اإلدارات
واملوظفون اآلخرون ،الذين هم من رتبة ال تقل عن رتبة مدير إدارة بالوكاالت
املتخصصة والذين يكونون مسافرين بتصارح مرور صادرة عن األمم املتحدة ألعمال
خاصة بالوكاالت املتخصصة ،نفس تسهيالت السفر التي ُتنح ملوظفي البعثات
الدبلوماسية من ذوي الرتب املماثلة.
املادة التاسعة
تسوية اخلالفات
القسم 31

على كل وكالة متخصصة أن تعتمد طرق ًا مناسبة لتسوية األمور اآلتية:
(أ) اخلالفات الناشئة عن العقود أو أية خالفات أخرى تخضع ألحكام القانون
اخلاص وتكون الوكالة املتخصصة طرف ًا فيها؛
(ب) اخلالفات التي يكون طرف ًا فيها أي موظف بوكالة متخصصة يتمتع بسبب
منصبه الرسمي باحلصانة إذا لم تكن احلصانة قد ُرفعت طبق ًا ألحكام
القسم .22

اتفاقية بشأن االمتيازات واحلصانات

183

القسم 32

حتال كل اخلالفات الناشئة عن تفسير االتفاقية احلالية أو تطبيقها إلى محكمة العدل
الدولية إال إذا اتفق األطراف في حالة معينة على االلتجاء إلى وسيلة أخرى لتسوية
اخلالف .وإذا نشأ خالف بني إحدى الوكاالت املتخصصة من جهة وبني دولة عضو
من جهة أخرى ُيطلب رأي استشاري بشأن أية نقطة قانونية تكون قد أثيرت ،طبق ًا
للمادة  96من ميثاق األمم املتحدة واملادة  65من النظام األساسي حملكمة العدل،
ولألحكام املناسبة الواردة في االتفاقات املعقودة بني األمم املتحدة والوكالة املتخصصة
املعنية ،وتقبل األطراف رأي احملكمة بوصفه نهائياً.
املادة العاشرة
املالحق وتطبيق االتفاقية على كل وكالة متخصصة
القسم 33

تطبق املواد املوحدة على كل وكالة متخصصة مع مراعاة أية تعديالت واردة في
النص النهائي (أو املنقح) للمحلق املتعلق بتلك الوكالة كما هو منصوص عليه في
القسمني  36و.38
القسم 34

يجب أن تفسر أحكام االتفاقية فيما يتعلق بكل وكالة متخصصة على ضوء
االختصاصات املنوطة بتلك الوكالة مبقتضى وثيقتها الدستورية.
القسم 35

تُعتبر مشروعات املالحق من األول إلى التاسع * توصيات موجهة إلى الوكاالت
املتخصصة املذكورة أسماؤها فيها .وفي حالة أية وكالة متخصصة لم يذكر اسمها
بالقسم  1يرسل األمني العام لألمم املتحدة إلى هذه الوكالة مشروع ملحق يكون
املجلس االقتصادي واالجتماعي قد أوصى به.
ــــــــــــــــــــــــــــ
* غير مستنسخة هنا.
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القسم 36

يعتبر نص ًا نهائي ًا لكل ملحق النص الذي تعتمده الوكالة املتخصصة املعنية طبق ًا
إلجراءاتها الدستورية .وترسل كل وكالة متخصصة إلى األمني العام لألمم املتحدة
نسخة من امللحق الذي اعتمده والذي يحل محل املشروع الوارد ذكره في القسم .35
القسم 37

تصبح هذه االتفاقية سارية على أية وكالة متخصصة عندما ترسل هذه الوكالة إلى
األمني العام لألمم املتحدة النص النهائي للملحق املتعلق بها ،وتخطره بأنها تقبل
املواد املوحدة كما هي معدلة في هذا امللحق ،وتتعهد بتنفيذ أحكام األقسام  8و18
و 22و 23و 24و 31و 32و 42و( 45مع مراعاة أي تعديل للقسم  32قد يكون من
الضروري إدخاله على النص النهائي للملحق لكي يتمشى مع الوثيقة الدستورية
للوكالة) ،وكذلك أية أحكام باحمللق ُت ّمل الوكالة التزامات .ويتولى األمني العام
إرسال نسخ معتمدة من جميع املالحق املرسلة إليه مبقتضى هذا القسم واملالحق
املنقحة املرسلة إليه مبقتضى القسم  38إلى جميع الدول األعضاء في األمم املتحدة
وإلى الدول األخرى األعضاء في الوكالة املتخصصة.
القسم 38

إذا حدث أو وافقت وكالة متخصصة ،بعد إرسال النص النهائي للملحق طبق ًا
للقسم  ،36على بعض تعديالت ُأدخلت على احمللق طبق ًا إلجراءاتها الدستورية،
ففي هذه احلالة ترسل نص امللحق املنقح إلى األمني العام لألمم املتحدة.
القسم 39

أحكام هذه االتفاقية ال تنطوي بأي حال على احلد من االمتيازات واحلصانات التي
منحتها أو قد متنحها أية دولة ألية وكالة متخصصة بسبب وجود مقرها أو مكاتبها
اإلقليمية في أراضي تلك الدولة ،وال على املساس بهذه االمتيازات واحلصانات.
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وال يصح تفسير هذه االتفاقية على أنها متنع أية دولة طرف فيها من أن تعقد مع
أية وكالة متخصصة اتفاقات إضافية من شأنها أن تعدل أحكام هذه االتفاقية أو أن
توسع ،أو حتد من ،نطاق االمتيازات واحلصانات املمنوحة مبقتضاها.
القسم 40

من املفهوم أن املواد املوحدة واملعدَّ لة بالنص النهائي مللحق أرسلته وكالة متخصصة
إلى األمني العام لألمم املتحدة مبقتضى القسم ( 36أو ألي ملحق منقح ُأرسل
مبقتضى القسم  )38يجب أن تكون متفقة مع أحكام الوثيقة الدستورية للوكالة
املذكورة التي تكون سارية وقتئذ .وإذا كان من الضروري لهذا الغرض إدخال تعديل
على الوثيقة الدستورية ،فالبد أن يكون هذا التعديل قد أصبح نافذاً لإلجراءات
الدستورية لتلك الوكالة قبل إرسال النص النهائي (أو املنقح) للملحق.
وال يجوز أن يترتب على هذه االتفاقية وحدها أن ُيلغى ،أو ُينتقص من ،أي حكم
من أحكام الوثيقة الدستورية ألية وكالة متخصصة أو أية حقوق قد تكون لها أو قد
تكتسبها ،أو أية التزامات قد تتحملها.
املادة احلادية عشرة
أحكام ختامية
القسم 41

يكون انضمام أية دولة عضو في األمم املتحدة (مع مراعاة القسم  )42وأية دولة عضو
في وكالة متخصصة إلى هذه االتفاقية بإيداع وثيقة انضمام لدى األمني العام لألمم
املتحدة يبدأ سريانها من تاريخ إيداعها.
القسم 42

تقوم كل وكالة متخصصة معنية بتبليغ نص هذه االتفاقية مع املالحق املتعلقة بها
إلى أعضائها من الدول التي ليست أعضاء في األمم املتحدة وتدعوهم إلى االنضمام
إلى االتفاقية فيما يتعلق بهذه الوكالة وذلك بإيداع وثيقة االنضمام املطلوبة إما لدى
األمني العام لألمم املتحدة أو لدى الرئيس التنفيذي للوكالة املتخصصة.

186

اتفاقية بشأن االمتيازات واحلصانات

القسم 43

تبني كل دولة طرف في هذه االتفاقية في وثيقة انضمامها الوكالة أو الوكاالت
املتخصصة التي تتعهد الدولة بتطبيق أحكام هذه االتفاقية بشأنها .ويجوز ألي
دولة طرف في هذه االتفاقية أن تتعهد ،مبقتضى إخطار كتابي الحق ترسله إلى
األمني العام لألمم املتحدة ،بتطبيق أحكام هذه االتفاقية على وكالة متخصصة أخرى
أو أكثر .ويسري هذا اإلخطار من تاريخ تسلم األمني العام له.
القسم 44

ُيعمل بهذه االتفاقية بني كل دولة طرف فيها ووكالة متخصصة معينة عندما تصبح
االتفاقية سارية على تلك الوكالة طبق ًا للقسم  37وتكون الدولة الطرف قد تعهدت
بتطبيق أحكام هذه االتفاقية على الوكالة املذكورة طبق ًا للقسم .43
القسم 45

يب ّلغ األمني العام لألمم املتحدة جميع الدول األعضاء في األمم املتحدة ،وكذلك
جميع أعضاء الوكاالت املتخصصة ،والرؤساء التنفيذيني للوكاالت املتخصصة،
بإيداع كل وثيقة انضمام يتسلمها مبقتضى القسم  41وكذلك باإلخطارات الالحقة
التي يتسلمها مبقتضى القسم  .43ويب ّلغ الرئيس التنفيذي ألية وكالة متخصصة
األمني العام لألمم املتحدة وأعضاء الوكالة املعنية بإيداع أية وثيقة انضمام تودع لديه
مبقتضى القسم .42
القسم 46

من املفهوم أنه عندما تودع وثيقة انضمام أو يودع إخطار الحق باسم أية دولة،
يجب أن تكون هذه الدولة مبقتضى قانونها قادرة على تنفيذ أحكام هذه االتفاقية
كما هي معدلة بالنصوص النهائية للمالحق املتعلقة بالوكاالت التي تشملها وثائق
االنضمام أو اإلخطارات املذكورة.
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القسم 47
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مع مراعاة أحكام الفقرتني  2و 3من هذا القسم تتعهد كل دولة طرف في
هذه االتفاقية بتطبيقها فيما يختص بكل وكالة متخصصة تشير إليها هذه
الدولة في وثيقة انضمامها ،أو في إخطارها الالحق ،وذلك إلى الوقت الذي
يبدأ فيه تطبيق اتفاقية منقحة أو ملحق منقح على تلك الوكالة ،وتكون
الدولة املذكورة قد قبلت االتفاقية املنقحة أو امللحق املنقح .وفي حالة أي
ملحق منقح يكون قبول الدول له بإخطار يوجه إلى األمني العام لألمم املتحدة
ويسري مفعوله من تاريخ تسلم األمني العام له.
مع ذلك يجوز لكل دولة طرف في هذه االتفاقية ليست أو لم تعد عضواً في
وكالة متخصصة أن تواجه إخطاراً مكتوب ًا إلى األمني العام لألمم املتحدة وإلى
الرئيس التنفيذي للوكالة املعنية تبلغه فيه أنها تعتزم منع االنتفاع مبزايا هذه
االتفاقية عن تلك الوكالة ابتداء من تاريخ معني ال يكون قبل انقضاء ثالثة
أشهر على تاريخ تسلم اإلخطار.
يجوز لكل دولة طرف في هذه االتفاقية أن متنع االنتفاع مبزايا هذه االتفاقية
عن أية وكالة متخصصة لم تعد مرتبطة باألمم املتحدة.
يب ّلغ األمني العام لألمم املتحدة جميع الدول األعضاء األطراف في هذه
االتفاقية بأي إخطار ُيرسل إليه مبقتضى أحكام هذا القسم.

القسم 48

يعقد األمني العام لألمم املتحدة مؤمتراً بناء على طلب مقدم من ثلث الدول األطراف
في هذه االتفاقية وذلك بقصد تنقيحها.
القسم 49

يرسل األمني العام لألمم املتحدة نسخة من هذه االتفاقية إلى كل وكالة من الوكاالت
املتخصصة وإلى حكومة كل دولة عضو باألمم املتحدة.
امللحق احلادي عشر
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
تنطبق املواد املوحدة دون تعديل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االتفاق املبرم بني
املجلس االحتادي السويسري
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
لتنظيم الوضع القانوني لهذه املنظمة في سويسرا
والترتيب التنفيذي لهذا االتفاق
والبروتوكول امللحق بهما
(ترجمة من النص الفرنسي املعتمد)
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اتفاق بني املجلس االحتادي السويسري
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
لتنظيم الوضع القانوني لهذه املنظمة في سويسرا
إن املجلس االحتادي السويسري
من ناحية،
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
من ناحية أخرى،
رغبة منهما في عقد اتفاق ينظم الوضع القانوني للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية في
سويسرا قد اتفقا على األحكام التالية:
املادة 1
يكفل املجلس االحتادي السويسري للمنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية احلق في االستقالل وحرية العمل بصفتها
مؤسسة دولية.
املادة 2

حرية عمل املنظمة

يعترف املجلس االحتادي السويسري للمنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية بالشخصية واألهلية القانونية في سويسرا.

القانونية

الشخصية
للمنظمة

املادة 3

تتمتع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بكل احلصانات
املمنوحة للمكتب األوروبي لألمم املتحدةُ .وتنح االمتيازات
والتسهيالت فيما يتعلق باملسائل اجلمركية وفق ًا للوائح
املجلس االحتادي اجلمركية املطبقة على املنظمات الدولية.

حصانة املنظمة

املادة 4

يعترف املجلس االحتادي السويسري على وجه اخلصوص
بحصانة أراضي ومباني املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،
وكل املباني التي تشغلها مبناسبة انعقاد مؤمترها وغيرها من
االجتماعات التي تعقدها في سويسرا.

حصانة األراضي
واملباني
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املادة 5

حرية االجتماع

يعترف املجلس االحتادي السويسري بحق املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية وحق أعضائها ،في نطاق عالقاتهم معها،
في حرية االجتماع التامة ،مبا في ذلك حرية املناقشة واتخاذ
القرارات.
املادة 6

احلصانة من الوالية
القضائية واحلصانة من
التدابير األخرى

-1

-2

تتمتع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية باحلصانة
نفسها وممتلكاتها وأموالها ،أينما كانت وأي ًا كان
حائزها ،فيما يتصل بجميع اإلجراءات القضائية،
ما لم يتنازل عن هذه احلصانة رسمي ًا األمني العام
للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية أو ممثله املعتمد
بصورة رسمية.
تتمتع ممتلكات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
وأموالها ،أينما كانت وأي ًا كان حائزها ،باحلصانة
من جميع تدابير التفتيش واالستيالء واملصادرة ونزع
امللكية وأي شكل آخر من أشكال احلجز أو التدخل
من جانب أي سلطة عامة أي ًا كانت طبيعتها.
املادة 7

حرمة األراضي واملباني

ال يجوز انتهاك حرمة أراضي ومباني املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية .وال يجوز ألي وكيل للسلطات العامة
السويسرية دخولها دون موافقة صريحة من املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية.
املادة 8

حرمة احملفوظات

ال يجوز انتهاك حرمة محفوظات املنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية ،وينطبق هذا بصفة عامة على جميع الوثائق التي
متلكها أو التي تكون في حيازتها.
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املادة 9

ال تخضع مطبوعات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ألي
حظر أو قيد ذي طابع اقتصادي أو مالي على الواردات
والصادرات.

املطبوعات

املادة 10

تُعفى املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية من الضرائب املباشرة
وغير املباشرة االحتادية والكانتونية والكوميونية على
املباني التي متلكها أو تستأجرها أو تشغلها إداراتها وعلى
ممتلكاتها املنقولة ،ومع ذلك من املفهوم أنها لن تطلب
إعفاءها من الرسوم املتعلقة بخدمات تقدمها السلطات
العامة.

النظام الضريبي
للمنظمة

املادة 11

-1

-2

يجوز للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية أن تتلقى
أو أن تقتني األموال بكل أنواعها وكذلك
جميع العمالت وغيرها من األوراق املالية القابلة
للتحويل ،ولها حرية التصرف داخل سويسرا وفي
عالقاتها مع البلدان األخرى.
تنطبق هذه املادة على الدول األعضاء في عالقاتها
مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.

حرية التصرف في
األموال

املادة 12

تتمتع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية في اتصاالتها الرسمية
مبعاملة مالئمة ال تقل عن املعاملة املكفولة للمكتب
األوروبي لألمم املتحدة.

االتصاالت الرسمية
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املادة 13

اإلعفاء من الرقابة

ال يجوز ممارسة أي رقابة على االتصاالت الرسمية املعتمدة
للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية أي ًا كانت وسيلة االتصال
املستخدمة.
املادة 14

حرية الدخول واإلقامة
املؤقتة

-1

(أ)
(ب)
(ج)
(د)
-2

تتخذالسلطاتالسويسريةكلالتدابيرالالزمةلتسهيل
الدخول إلى األراضي السويسرية واإلقامة فيها واخلروج
منها لكل من توجه إليهم الدعوة ،بصفة رسمية،
للحضور إلى املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،وهم:
ممثلو الدول األعضاء ،أي ًا كانت العالقات القائمة
بني سويسرا وهذه الدول؛
أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية ،أي ًا كانت جنسيتهم؛
موظفو املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية غير
السويسريني؛
األشخاص الذين تدعوهم املنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية إلى احلضور ،أي ًا كانت جنسيتهم.
ال تنطبق التدابير املتعلقة بشرطة األجانب والرامية إلى
تقييد دخول األجانب إلى سويسرا أو مراقبة ظروف
إقامتهم على األشخاص الذين تشملهم هذه املادة.
املادة 15

حصانات ممثلي
أعضاء املنظمة
وأعضاء اللجنة
التنفيذية

يتمتع ممثلو أعضاء املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
وأعضاء جلنتها التنفيذية املدعوين للحضور إلى سويسرا
ألداء مهامهم بنفس االمتيازات واحلصانات املمنوحة
في سويسرا ملمثلي أعضاء منظمة األمم املتحدةُ .وتنح
االمتيازات والتسهيالت فيما يتعلق باملسائل اجلمركية
وفق ًا للوائح املجلس االحتادي اجلمركية املطبقة على
املنظمات الدولية.
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املادة 16

 -1يتمتع األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
وكبار املوظفني من الفئات التي يعينها األمني العام
ويقرها املجلس االحتادي السويسري باالمتيازات
واحلصانات واإلعفاءات والتسهيالت املعترف
بها للممثلني الدبلوماسيني وفق ًا للقانون الدولي
واملمارسات الدولية.
ُ -2
	تنح االمتيازات والتسهيالت فيما يتعلق باملسائل
اجلمركية وفق ًا للوائح املجلس االحتادي اجلمركية
املطبقة على املنظمات الدولية.

احلصانة الدبلوماسية
لألمني العام ولبعض
املوظفني

املادة 17

يتمتع جميع موظفي املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،أي ًا
كانت جنسيتهم ،بالتسهيالت واحلصانات التالية:
(أ) اإلعفاء من أي والية قضائية على األعمال املترتبة
على ممارسة مهامهم؛
(ب) اإلعفاء من كل الضرائب االحتادية والكانتونية
والكوميونية على ما يتلقونه من املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية من رواتب ومكافآت وتعويضات.

احلصانات
والتسهيالت املمنوحة
لكل املوظفني

املادة 18

يتمتع موظفو املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية من غير
السويسريني باإلعفاءات والتسهيالت املنصوص عليها
في الترتيب التنفيذي لهذا االتفاقُ .وتنح االمتيازات
والتسهيالت فيما يتعلق باملسائل اجلمركية وفق ًا للوائح
املجلس االحتادي اجلمركية املطبقة على املنظمات
الدولية.

اإلعفاءات
والتسهيالت املمنوحة
للموظفني غير
السويسريني
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املادة 19

صندوق املعاشات
التقاعدية ،إلخ.

-1

-2

يتمتع أي صندوق للمعاشات التقاعدية أو نظام
للتأمني االجتماعي يعمل رسمي ًا لصالح موظفي
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية باألهلية القانونية إذا
أعرب عن رغبته في ذلك ،ويستفيد في نطاق ممارسته
لنشاطه لصالح هؤالء املوظفني بنفس اإلعفاءات
واحلصانات واالمتيازات التي تتمتع بها املنظمة ذاتها.
تتمتع الصناديق واملؤسسات التي تدار حتت
رعاية املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واملخصصة
الستخداماتها الرسمية ،سواء كانت تتمتع
بالشخصية القانونية أم ال ،بنفس اإلعفاءات
واحلصانات واالمتيازات التي تتمتع بها املنظمة
ذاتها فيما يتعلق بأموالها املنقولة.
املادة 20

الغرض من احلصانات

رفع احلصانات

ليس املقصود من احلصانات املنصوص عليها في هذا االتفاق
توفير مزايا وتسهيالت ملوظفي املنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية ،ولكن املقصود منها هو فقط ضمان حرية عمل
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية في جميع الظروف واالستقالل
التام ملوظفيها.
من حق األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومن
واجبه أن يرفع حصانة أي موظف إذا رأى أن هذه احلصانة
تعوق سير العدالة في مجراها الطبيعي ،وأن من املمكن
رفعها دون مساس مبصالح املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
املادة 21

منع إساءة االستخدام

تتعاون املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية في جميع األوقات
مع السلطات السويسرية بغية تسهيل حسن سير العدالة،
وضمان مراعاة لوائح الشرطة ،ومنع إساءة استخدام
االمتيازات واحلصانات والتسهيالت املنصوص عليها في
هذا االتفاق.
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املادة 22

تتخذ املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية التدابير املالئمة
مرض:
لتسوية اخلالفات التالية على نحو ٍ
(أ) اخلالفات الناشئة عن عقود تكون املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية طرف ًا فيها ،واخلالفات األخرى حول
إحدى نقاط القانون اخلاص؛
(ب) اخلالفات التي قد يقع فيها موظف في املنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية يتمتع باحلصانة بحكم
مركزه الرسمي إذا لم يكن األمني العام قد رفع هذه
احلصانات.

اخلالفات ذات الطبيعة
اخلاصة

املادة 23

ال تتحمل سويسرا ،نتيجة لنشاط املنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية على أرضها ،أي مسؤولية دولية من أي نوع عن
تصرف أو إغفال من جانب املنظمة أو موظفيها ،الذين
يتصرفون أو ميتنعون عن التصرف في إطار واجباتهم.

عدم مسؤولية سويسرا

املادة 24

-1
-2

-3

ليس في هذا االتفاق ما ميس حق املجلس االحتادي
السويسري في اتخاذ أي احتياطات الزمة لصالح
أمن سويسرا.
إذا رأى املجلس االحتادي أن هناك ما يدعو إلى
تطبيق الفقرة األولى من هذه املادة ،يقوم باالتصال
باملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،بأسرع ما تسمح
به الظروف ،بغية التوصل ،باالتفاق فيما بينهما،
إلى التدابير الالزمة حلماية مصالح املنظمة.
تتعاون املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية مع السلطات
السويسرية ملنع أي مساس بأمن سويسرا بسبب
نشاط من جانب املنظمة.

أمن سويسرا
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املادة 25

تنفيذ االتفاق من
جانب سويسرا

على اإلدارة السياسية االحتادية أن تكفل تنفيذ االحتاد
السويسري لهذا االتفاق والترتيب التنفيذي اخلاص
به.
املادة 26

االختصاص القضائي

-1

-2
-3
-4
-5
-6

أي اختالف في الرأي بشأن تطبيق أو تفسير
هذا االتفاق أو الترتيب التنفيذي اخلاص به ،ال
تتسنى تسويته باحملادثات املباشرة بني الطرفني،
يجوز ألي من الطرفني إحالته إلى محكمة
مؤلفة من ثالثة أعضاء ،ت َّ
ُشكل لهذا الغرض
عند دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ ،للبت
فيه.
عي كل من املجلس االحتادي السويسري واملنظمة
ُي ِّ
العاملية لألرصاد اجلوية عضواً من أعضاء هذه
احملكمة.
يقوم القاضيان املعينان على هذا النحو باختيار
رئيسهما.
عند حدوث اختالف بني القاضيني على شخص
عي رئيس محكمة العدل الدولية الرئيس
الرئيس ُي ِّ
بناء على طلب عضوي احملكمة.
ُيرفع األمر إلى احملكمة مبوجب التماس من أحد
الطرفني.
حتدد احملكمة اإلجراءات اخلاصة بها.
املادة 27

السريان

يبدأ سريان هذا االتفاق بأثر رجعي من  20كانون األول/
ديسمبر .1951
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املادة 28

-1
-2
-3

يجوز تعديل هذا االتفاق بناء على طلب أحد
الطرفني.
في هذه احلالة يتشاور الطرفان بشأن ما قد يلزم
إدخاله من تعديالت على أحكام هذا االتفاق.
إذا لم تتوصل املشاورات إلى تفاهم في غضون سنة
يجوز ألي من الطرفني نقض االتفاق بإخطار مسبق
يرسله إلى الطرف اآلخر قبل ذلك بسنتني.

تعديل االتفاق

املادة 29

الترتيب التنفيذي

تُستكمل أحكام هذا االتفاق بترتيب تنفيذي.

ُح ِّرر و ُو ِّقع في نسختني في املقر الرئيسي للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية في جنيف
في العاشر من آذار/مارس .1955

عن املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية:

عن املجلس االحتادي
السويسري:

األمني العام

رئيس شعبة املنظمات الدولية
باإلدارة السياسية االحتادية
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الترتيب التنفيذي
لالتفاق املبرم
بني املجلس االحتادي السويسري و املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
لتنظيم الوضع القانوني لهذه املنظمة في سويسرا
املادة 1

-1
-2

-3
-4

يجوز للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية أن حتتفظ
بحسابات بجميع العمالت.
يجوز للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية أن حت ِّول
أموالها وعمالتها ونقودها وغيرها من األوراق
املالية القابلة للتحويل من سويسرا إلى خارجها
بدون قيود.
يجوز للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية أن حت ِّول
إلى عمالت أخرى كل ما متتلكه من عمالت
ونقود.
يراعي املجلس االحتادي السويسري أحكام
الفقرات السابقة من هذه املادة في مفاوضات
مع احلكومات األجنبية بشأن حتويل األموال
واملنقوالت.

حرية التصرف في
األموال

املادة 2

تُعفى املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية من كل االشتراكات
اإللزامية في صناديق التأمني االجتماعي مثل التأمني
ضد البطالة والتأمني ضد احلوادث ،إلخ ،..على أساس
أن تكفل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،قدر اإلمكان
وبشروط ُيتفق عليها ،االنضمام إلى نظم التأمني
السويسرية ملوظفيها الذين ال توفر لهم املنظمة تأمين ًا
اجتماعي ًا معاد ًال.

التأمني االجتماعي
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املادة 3

الشفرة وحامل احلقيبة
الدبلوماسية واحلقيبة
الدبلوماسية

 -1املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية مصرح لها باستخدام
الشفرة في اتصاالتها.
 -2للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية احلق في استخدام
حملة احلقائب الدبلوماسية واحلقائب الدبلوماسية
بنفس الشروط املقررة للحكومات األجنبية.
ُ -3
	تنح االمتيازات والتسهيالت فيما يتعلق باجلمارك
وفق ًا للوائح املجلس االحتادي اجلمركية املطبقة على
املنظمات الدولية.
املادة 4

البيانات الصحفية

تستفيد املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،فيما يتعلق
بتبليغاتها املوجهة إلى الصحافة واإلذاعة بصورة مباشرة أو
عن طريق واسطة ،من التعريفات التفضيلية املطبقة على
التبليغات الصحفية طبق ًا لالتفاقية الدولية لالتصاالت
السلكية والالسلكية.
املادة 5

حرية الدخول واإلقامة

-1

-2
-3

ال لدخول األشخاص احملددين في املادة
تسهي ً
 14من االتفاق إلى سويسرا ،تتلقى البعثات
والقنصليات السويسرية ،تعليمات عامة مسبقة
مبنح هذه التأشيرة عند تقدمي جواز سفر أو وثيقة
هوية وسفر معادلة له وشهادة تكفي إلثبات صفة
الطالب في املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
تتلقى البعثات والقنصليات السويسرية تعليمات
بإصدار التأشيرة دون إرجاء أو تأخير ومن غير
طلب حضور الطالب شخصي ًا وبال رسوم.
تنطبق أحكام املادة  14من االتفاق واملادة احلالية
على زوجة الشخص املعني وأطفاله بشروط مماثلة
إذا كانوا يقيمون معه وال يزاولون أي مهنة.
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املادة 6

تزود اإلدارة السياسية االحتادية املنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية ببطاقة هوية لكل موظف عليها صورة حاملها.
وتكون هذه البطاقة ،التي تصدق عليها اإلدارة السياسية
االحتادية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،مبثابة بطاقة
اعتماد للموظف لدى السلطات االحتادية والكانتونية
والكوميونية.

بطاقة الهوية

املادة 7

يستفيد موظفو املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ممن ال
يحملون اجلنسية السويسرية من اإلعفاءات والتسهيالت
التالية:
(أ) اإلعفاء من القيود على صرف العمالت ،بشروط
مطابقة للشروط املعمول بها بالنسبة للممثلني
الدبلوماسيني املعتمدين لدى املجلس االحتادي
السويسري؛
(ب) تسهيالت اإلعادة إلى الوطن للموظفني وأسرهم،
في حالة حدوث أزمة دولية ،على غرار التسهيالت
املمنوحة ألعضاء البعثات الدبلوماسية املعتمدة
لدى املجلس االحتادي السويسري؛
(ج) اإلعفاء من الضرائب االحتادية والكانتونية
والكوميونية وفق ًا للعرف املقرر للموظفني غير
السويسريني في املؤسسات الدولية في جنيف.

التسهيالت املمنوحة
للموظفني غير
السويسريني
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املادة 8

اخلدمة العسكرية

-1
-2

-3

يزوداألمنيالعامللمنظمةالعامليةلألرصاداجلويةاملجلس
االحتادي السويسري بقائمة املوظفني السويسريني
الذين يتحملون التزامات ذات طابع عسكري.
يضع األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
واملجلس االحتادي السويسري ،باالتفاق فيما
بينهما ،قائمة حصرية باملوظفني السويسريني
الذين يستفيدون من اإلعفاءات بسبب وظائفهم.
عند استدعاء املوظفني السويسريني اآلخرين ألداء
اخلدمة العسكرية يجوز للمنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية أن تطلب ،عن طريق اإلدارة السياسية االحتادية،
تأجيل استدعائهم أو اتخاذ أي إجراء آخر مناسب.
املادة 9

جواز السفر
الدبلوماسي

للموظفني السويسريني ،من فئات حتدد باالتفاق فيما
بني األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واملجلس
االحتادي السويسري ،املوفدين في بعثة أو املقيمني في
اخلارج بسبب وظائفهم ،احلق في احلصول على جواز سفر
دبلوماسي تصدره اإلدارة السياسية االحتادية.
املادة 10

صندوق املعاشات
التقاعدية إلخ.

-1

-2

جميع املزايا املالية املستحقة للمسؤولني أو غيرهم
من موظفي املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية من
صندوق املعاشات التقاعدية أو أي نظام آخر للتأمني
االجتماعي ،أي ًا كان أساس دفعها – انتهاء اخلدمة،
انقطاع اخلدمة ،الوقف – حتظى ،عند دفعها ،باإلعفاء
في سويسرا من أي ضرائب على رأس املال أو الدخل.
ينطبق نفس احلكم على جميع املزايا املستحقة
للمسؤولني أو غيرهم من موظفي املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية كتعويض في حاالت املرض
واحلوادث ،إلخ.

اتفاق بني املجلس االحتادي السويسري واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
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املادة 11

يبدأ سريان هذا الترتيب التنفيذي بأثر رجعي اعتباراً من
 20كانون األول /ديسمبر .1951

السريان

املادة 12

-1
-2
-3

يجوز تعديل هذا الترتيب بناء على طلب أحد
الطرفني.
في هذه احلالة يتشاور الطرفان بشأن ما قد يلزم
إدخاله من تعديالت على أحكام هذا الترتيب.
إذا لم تتوصل املشاورات إلى تفاهم في غضون
سنة يجوز ألي من الطرفني نقض الترتيب بإخطار
مسبق يرسله إلى الطرف اآلخر قبل ذلك بسنتني.

تعديل الترتيب

ُح ِّرر و ُو ِّقع في نسختني في املقر الرئيسي للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية في جنيف
في العاشر من آذار /مارس .1955
عن املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية:

عن املجلس االحتادي
السويسري:

األمني العام

رئيس شعبة املنظمات الدولية
باإلدارة السياسية االحتادية
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البروتوكول
اخلاص باالتفاق املبرم بني
املجلس االحتادي السويسري واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
لتنظيم الوضع القانوني لهذه املنظمة في سويسرا
وبالترتيب التنفيذي لهذا االتفاق
حيث إن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واملجلس االحتادي السويسري ،طرفي هذا
البروتوكول ،قد اتفقا على عدم اتخاذ أي ترتيبات خاصة عند عقد االتفاق املبرم بني
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واملجلس االحتادي السويسري لتنظيم الوضع القانوني
لهذه املنظمة والترتيب التنفيذي لهذا االتفاق ،بشأن قيام السلطات االحتادية
السويسرية بإصدار طوابع بريد سويسرية خاصة كي تستخدمها املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية ،وحدها أو باالشتراك مع منظمات أخرى؛
وحيث إن طرفي هذا البروتوكول قد اتفقا على أن تتمتع املنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية عموم ًا في سويسرا ،فيما يتعلق باتصاالتها البريدية ،مبعاملة مالئمة ال تقل
عن املعاملة املكفولة لألمم املتحدة واملنظمات الدولية املتخصصة األخرى التي يوجد
مقرها في سويسرا والتي حتظى مبعاملة مماثلة؛
اتفقت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واملجلس االحتادي السويسري مبوجب هذا
البروتوكول على ما يلي:
املادة 1

يتعهد طرفا هذا البروتوكول بإعادة فتح باب التفاوض بناء على طلب املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية أو املجلس االحتادي السويسري .بشأن قيام السلطات االحتادية
السويسرية بإصدار طوابع بريد سويسرية خاصة كي تستخدمها املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية وحدها أو باالشتراك مع منظمات أخرى.
املادة 2

حتكم لوائح احتاد البريد العاملي كل اتفاق بني الطرفني ُ
وتدَّ د شروط إصدار الطوابع
املذكورة على أساس الترتيبات املتخذة في هذا اخلصوص مع املنظمات الدولية
األخرى التي يوجد مقرها في سويسرا.
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املادة 3

يبدأ سريان هذا البروتوكول من تاريخ توقيع الطرفني عليه.
ُح ِّرر و ُو ِّقع في نسختني في املقر الرئيسي للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية في جنيف
في العاشر من آذار/مارس .1955

عن املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية:

عن املجلس االحتادي
السويسري:

األمني العام

رئيس شعبة املنظمات الدولية
باإلدارة السياسية االحتادية
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