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الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان که بنابه پیشنهاد  وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۹  هیأت وزیران بهتصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می

شود.

حسن روحانی
رئیسجمهور
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مقدمه (دالیل توجیهی): 
به منظور گسترش حضور فعال و هدفند جمهوری اسالمی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی و منطقهای 
و بهره گیری از آن در جهت تأمین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقهای و بینالمللی در راستای 
اصول و اهداف راهبردی سیاست خارجی کشور و لزوم توسعه و به کارگیری امکانات و ظرفیت های بالقوه 
در داستای اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و با تصدیق این که هدف آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان 
توسعه همکاریهای بینالمللی در زمینه تحقیقات سرطان بوده و از طریق آن دولتهای عضو و سازمان 
بهداشت جهانی با هکاری اتحادیه بینالمللی کنترل سرطان و سایر سازمانهای بینالمللی مرتبط میتوانند در 
فعال کردن و حمایت از تمام مراحل تحقیقاتی مربوط به مشکل سرطان همکاری کنند، الیحه زیر برای طی 

تشریفات قانونی تقدیم میشود: 

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
محمد جواد ظریف ( وزیر امور خارجه ) - سعيد نمکی ( وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) 
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عنوان الیحه :
الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان

مادهواحده- به دولت اجازه داده میشود در آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان به شرح اساسنامه پیوست 
عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی 

طرف عضویت بر عهده دولت است.

تبصره- رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در مورد هرگونه اصالح اساسنامه 
آژانس یادشده، موضوع ماده (۱۰) اساسناممه، الزامی است.

اساسنامه

آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان

ماده ۱ - هدف

هدف آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان توسعه همکاریهای بینالمللی در زمینه تحقیقات سرطان میباشد. 
آژانس باید به عنوان ابزاری بهکار رود که از طریق ان دولتهای عضو و سازمان بهداشت جهانی در ارتباط با 
اتحادیه بینالمللی[۱ ] کنترل سرطان و سایر سازمانهای بینالمللی عالقمند بتوانند در فعال کردن و حمایت از 

تمام مراحل تحقیقاتی مربوط به مشکل سرطان همکاری کنند.

ماده۲ - وظایف

آژانس برای دستیابی به اهداف خود، دارای وظایف زیر میباشد:

آژانس باید تحقیقات را در تمام مراحل شامل علت، درمان و پیشگیری از سرطان، برنامهریزی، ارتقا و توسعه 
دهد.

آژانس باید برنامه فعالیتهای دائمی را انجام دهد. این فعالیتها شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) جمعآوری و انتشار اطالعات مربوط به بیماریهای واگیردار سرطان، تحقیقات سرطان، علت و پیشگیری 
از سرطان در تمام جهان؛



5

ب) بررسی پیشنهادها و تهیه طرح پروژههای مربوط به تحقیقات سرطان یا در حمایت از آن؛ این پروژهها 
باید به نحوی طراحی شود تا از هرنوع منابع علمی و مالی و فرصتهای خاص برای مطالعه بروز تاریخچه 

طبیعی سرطان بهترین استفاده ممکن صورت گیرد؛

پ) آموزش و تعلیم کارکنان برای تحقیقات در زمینه سرطان.

آژانس میتواند اجرای پروژههای مشخصی را ترتیب دهد؛ هر چند این پروژههای خاص فقط با تایید ویژه 
شورای حکام و بر اساس توصیه شورای علمی آغاز خواهد شد.

 این پروژههای خاص میتواند شامل موارد زیر باشد:

الف) فعالیتهای تکمیلی برای برنامههای دائمی؛

ب) اجرای فعالیتهای آزمایشی پیشگیری از سرطان؛

پ) تشویق و ارایه مساعدت به تحقیقات در سطح ملی در صورت لزوم از طریق تاسیس سازمانهای تحقیقاتی 
مستقیم یا بالفصل.

آژانس میتواند در اجرای برنامه خدمات دائمی خود یا هرگونه پروژههای خاص، با سایر موسسهها همکاری 
کند.

ماده ۳ - دولتهای عضو

هر عضو سازمان بهداشت جهانی مشمول ماده ۱۲ میتواند به منظور رعایت و اعمال مقررات این اساسنامه طی 
اطالعیهای به مدیرکل سازمان بهداشت جهانی بهطور فعال طبق تعهد در آژانس مشارکت کند. در این اساسنامه 

اعضایی که چنین اطالعیهای را ارایه دادهاند دولتهای عضو نامیده میشوند.

ماده ۴ - ساختار

آژانس عبارت است از:

الف) شورای حکام؛

ب) شورای علمی؛

پ) دبیرخانه.
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ماده ۵ - شورای حکام

شورای حکام متشکل از یک نماینده از هر دولت عضو و مدیرکل سازمان بهداشت جهانی میباشد که میتواند 
توسط اعضای جایگزین یا مشاور همراهی شود.

هر یک از اعضای شورای حکام یک رای خواهند داشت.

 شورای حکام باید موارد زیر را انجام دهد:

الف) تصویب بودجه؛

ب) تصویب مقررات مالی؛

پ) نظارت بر هزینهها؛

ت) تصمیمگیری در مورد ابعاد دبیرخانه؛

ث ) انتخاب مسئولین خود؛

ج) تصویب آیینکار خود.

شورای حکام پس از در نظر گرفتن توصیههای شورای علمی باید:

الف) برنامه فعالیتهای دائمی آژانس را تصویب کند؛

ب) هرگونه پروژه اختصاصی را تصویب کند؛

پ) در مورد هرگونه برنامه تکمیلی تصمیمگیری کند.

تصمیمهای شورای حکام بر اساس جزءهای (الف) و (ب) بند ۳ این ماده توسط دوسوم اکثریت اعضای آن 
که نمایندگان دولتهای عضو هستند، اتخاذ خواهد گردید.

تصمیمهای شورای حکام توسط اکثریت مطلق اعضای حاضر و رایدهنده اتخاذ خواهد شد، مگر آنکه به گونه 
دیگر در این اساسنامه مقرر شده باشد. اکثریت اعضا حد نصاب را تشکیل خواهند داد.

جلسه عادی شورای حکام حداقل سالی یک بار تشکیل میشود و در صورت درخواست یک سوم اعضای آن، 
جلسه فوقالعاده نیز تشکیل خواهد شد.
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شورای حکام میتواند زیرکارگروه یا گروههای کاری را تعیین نماید.

ماده ۶ -شورای علمی

شورای علمی شامل دانشمندان واجد شرایط برجسته خواهد بود که بر اساس توانمندی فنی خود در تحقیقات 
سرطان و زمینههای مرتبط انتخاب میشوند. اعضای شورای علمی بهعنوان کارشناس انتخاب میشوند و نماینده 

دولتهای عضو محسوب نمیشوند.

هر یک از دولتهای عضو میتواند حداقل دو نفر کارشناس را برای عضویت در شورای علمی معرفی کند 
چنانچه این معرفی را دولت عضو انجام دهد شورای حکام یک نفر از آنها را انتخاب خواهد کرد.

در شناسایی کارشناسانی که قرار است برای انتصاب در شورای علمی در نظر گرفته شوند، دولتهای عضو 
توصیههای رئیس شورای علمی و رئیس آژانس را در خصوص تخصصی که در شورای علمی مورد نیاز است 

به هنگام انتصابهای مزبور در نظر خواهند گرفت.

اعضای شورای علمی به مدت ۴ سال تصدی سمت خواهند نمود. در صورتیکه هر یک از اعضا این مدت را 
به پایان نرساند، انتصاب جدید طبق بند ۵ برای مدت باقیمانده که هر عضو ذیحق آن است انجام میشود.

زمانی که در شورای علمی پست خالی ایجاد میشود دولت عضوی که عضو خارج شونده را معرفی کرده بود، 
میتواند حداکثر دو نفر کارشناس طبق بندهای ۲ و ۳ به جای آن عضو معرفی کند. هر عضوی که شورای 
علمی را ترک میکند؛ غیر از عضوی که برای مدت باقیمانده تعیین شده، میتواند فقط بعد از گذشت حداقل 

یک سال مجدداً انتخاب شود.

شورای علمی مسئول امور زیر میباشد:

الف) تصویب آیینکار خود؛

ب) ارزیابی دورهای فعالیتهای آژانس؛

پ) پیشنهاد در مورد برنامه فعالیتهای دائمی و آماده کردن پروژههای اختصاصی برای ارایه به شورای حکام؛

ت) ارزیابی دورهای پروژههای خاصی که توسط آژانس مورد حمایت مالی قرار میگیرد؛

ث) گزارش به شورای حکام، برای بررسی بر اساس امور مرتبط با جزءهای (ب)، (پ)، و (ت) باال در زمان 
بررسی برنامه و بودجه توسط آن مرجع.
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ماده ۷ - دبیرخانه

بر اساس اختیار کلی مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، دبیرخانه رکن اداری و فنی آژانس خواهد بود. عالوه 
بر آن دبیرخانه تصمیمات شورای حکام و شورای علمی را اجرا خواهد کرد.

دبیرخانه در صورت ضرورت از رئیس آژانس و کارمندان اداری و فنی مزبور تشکیل میشود.

 رئیس آژانس توسط شورای حکام انتخاب خواهد شد. انتصاب توسط مدیرکل سازمان بهداشت جهانی بر 
اساس شرایطی انجام خواهد شد که شورای حکام تعیین میکند.

کارمندان آژانس به نحو تعیین شده با توافق رئیس آژانس و مدیرکل سازمان بهداشت جهانی انتخاب خواهند 
شد.

رئیس آژانس، مدیر اجرایی آژانس است. او مسئول امور زیر میباشد:

الف) تهیه برنامه آینده و تخمین بودجه؛

ب) نظارت بر اجرای برنامه و فعالیتهای علمی؛

ج) هدایت امور اداری و مالی.

رئیس آژانس گزارش روند پیشرفت آژانس و تخمین بودجه را برای سال مالی آینده به هر یک دولتهای عضو 
و مدیرکل سازمان بهداشت جهانی ارایه خواهد کرد که گزارش باید حداقل سی (۳۰ ) روز قبل از تشکیل 

جلسه عادی ساالنه شورای حکام جهت دسترسی آنها، منتشر شود.

ماده ۸ - بودجه

بودجه خدمات اداری و فعالیتهای دائمی آژانس بر اساس حق عضویتهای ساالنه هر یک از دولتهای عضو 
تامین میشود.

 این حق عضویتهای ساالنه باید در اول ژانویه (۱۱ دی) هر سال پرداخت شود و پرداخت نباید دیرتر از ۳۱ 
دسامبر (۱۰ دی) همان سال باشد.

سطح یا میزان حق عضویتهای ساالنه توسط شورای حکام تعیین میشود.
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هرگونه تصمیم برای تغییر میزان حق عضویت ساالنه مستلزم دوسوم اکثریت اعضای شورای حکام است که 
نمایندگان دولتهای عضو میباشند.

هر یک از دولتهای عضو که در پرداخت حق عضویت ساالنه خود دیرکرد داشتند، در صورتی که میزان وجوه 
معوقه آنها برابر با یا بیشتر از میزان حق عضویت پرداختی آن از سال مالی گذشته باشد در شورای حکام حق 

رای ندارند.

شورای حکام میتواند یک صندوق سرمایه در گردش را تاسیس و مقدار آن را تعیین کند.

شورای حکام میتواند کمکهای مالی یا حق عضویتهای اختصاصی را از هر شخص، نهاد یا دولتی قبول کند. 
پروژههای اختصاصی آژانس میتواند از چنین کمکهای مالی یا حق عضویتهای اختصاصی تامین شود.

بودجه و داراییهای آژانس مستقل از بودجه و داراییهای سازمان بهداشت جهانی در نظر گرفته خواهد شد و 
بر اساس مقررات مالی مصوب شورای حکام مدیریت میشود.

ماده ۹ - دفتر مرکزی

مقر دفتر مرکزی آژانس توسط شورای حکام مشخص خواهد شد.

ماده ۱۰ -اصالحات

بهجز بند ۴ ماده ۸ ، اصالحات این اساسنامه در صورت تصویب شورای حکام توسط دوسوم اکثریت اعضای 
آن که نماینده دولتهای عضو هستند و توسط مجمع بهداشت جهانی تایید شده است، الزماالجرا خواهد شد.

ماده ۱۱ - الزماالجرا شدن

مقررات این اساسنامه هنگامی الزماالجرا خواهد شد که ۵ دولت در پیشنهاد به آژانس بینالمللی برای تحقیق 
در زمینه سرطان که به نحو مذکور در ماده۳ برای رعایت و اعمال مفاد این اساسنامه تعهد دادهاند پیشقدم 

شده باشند.

ماده ۱۲ - دولتهای عضو جدید

پس از الزماالجرا شدن این اساسنامه هر یک از دولتهای عضو سازمان بهداشت جهانی می تواند بهعنوان دولت 
عضو پذیرفته شود، مشروط به آنکه:
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الف) شورای حکام با دوسوم اکثریت اعضای خود که نماینده دولتهای عضو هستند در نظر بگیرد که آن دولت 
می تواند بهطور مؤثر در فعالیتهای های علمی و فنی آژانس مشارکت کند؛

ب) و پس از آن دولت تعهد موضوع ماده ۳ را اجرا کند.

ماده ۱۳ -خروج از عضویت

یک دولت عضو میتواند با اعالم به مدیرکل سازمان بهداشت جهانی مبنی بر قصد خود برای خروج، از 
عضویت در عملیات آژانس خارج شود. چنین اطالعیهای ۶ ماه پس از دریافت آن توسط مدیرکل سازمان 

بهداشت جهانی، اجرایی خواهد شد.

 

۱ ÷ اساسنامه متعاقب مواد ۳ و ۱۱ خود، در ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۵ (۲۴ شهریور ۱۳۴۴ ) که در آن تاریخ ۵ دولت 
در پیشنهاد به آژانس بینالمللی برای تحقیق در زمینه سرطان طبق تعهد مذکور در ماده۳ ، پیشقدم شدند، 
الزماالجر گردید،. اصالحات مصوب هفتمین، نهمین، بیست و هفتمین، سی ویکمین، پنجاهمین و پنجاه و 
سومین جلسه شورای حکام(قعطنامههای جی سی/۷ / آر۵ ، جی سی/۹ /آر۱۳ ،جی سی/۲۷ /آر۱۴ ، جی 
سی/۳۱ /آر۷ ، جی سی/۵۰ /ر۱ آر۱۵ و جی سی/۵۳ /آر۹ ) در ۱۹ می ۱۹۷۰ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۹ )، ۲۳ می 
۱۹۷۲ (۲ خرداد ۱۳۵۱ )، ۱۵ می ۱۹۸۶ (۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۵ )، ۱۷ می ۱۹۹۰ ( ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۹ )، ۲۴ 
می ۲۰۰۸ (۳ خرداد ۱۳۸۷ ) و ۲۴ می ۲۰۱۱ (۳ خرداد ۱۳۹۰ ) به ترتیب الزماالجرا و در این متن ادغام 

شدهاند.

۲ ازتاریخ آگوست۲۰۱۰ (مرداد ۱۳۸۹ ) نام کامل انگلیسی آن اتحادیه بینالمللی کنترل سرطان 
میباشد(یوآیسیسی)

متن موافقتنامه: 

اساسنامه

آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان

ماده ۱ - هدف
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هدف آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان توسعه همکاریهای بینالمللی در زمینه تحقیقات سرطان میباشد. 
آژانس باید به عنوان ابزاری بهکار رود که از طریق ان دولتهای عضو و سازمان بهداشت جهانی در ارتباط با 
اتحادیه بینالمللی[۱ ] کنترل سرطان و سایر سازمانهای بینالمللی عالقمند بتوانند در فعال کردن و حمایت از 

تمام مراحل تحقیقاتی مربوط به مشکل سرطان همکاری کنند.

ماده۲ - وظایف

آژانس برای دستیابی به اهداف خود، دارای وظایف زیر میباشد:

آژانس باید تحقیقات را در تمام مراحل شامل علت، درمان و پیشگیری از سرطان، برنامهریزی، ارتقا و توسعه 
دهد.

آژانس باید برنامه فعالیتهای دائمی را انجام دهد. این فعالیتها شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) جمعآوری و انتشار اطالعات مربوط به بیماریهای واگیردار سرطان، تحقیقات سرطان، علت و پیشگیری 
از سرطان در تمام جهان؛

ب) بررسی پیشنهادها و تهیه طرح پروژههای مربوط به تحقیقات سرطان یا در حمایت از آن؛ این پروژهها 
باید به نحوی طراحی شود تا از هرنوع منابع علمی و مالی و فرصتهای خاص برای مطالعه بروز تاریخچه 

طبیعی سرطان بهترین استفاده ممکن صورت گیرد؛

پ) آموزش و تعلیم کارکنان برای تحقیقات در زمینه سرطان.

آژانس میتواند اجرای پروژههای مشخصی را ترتیب دهد؛ هر چند این پروژههای خاص فقط با تایید ویژه 
شورای حکام و بر اساس توصیه شورای علمی آغاز خواهد شد.

 این پروژههای خاص میتواند شامل موارد زیر باشد:

الف) فعالیتهای تکمیلی برای برنامههای دائمی؛

ب) اجرای فعالیتهای آزمایشی پیشگیری از سرطان؛

پ) تشویق و ارایه مساعدت به تحقیقات در سطح ملی در صورت لزوم از طریق تاسیس سازمانهای تحقیقاتی 
مستقیم یا بالفصل.
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آژانس میتواند در اجرای برنامه خدمات دائمی خود یا هرگونه پروژههای خاص، با سایر موسسهها همکاری 
کند.

ماده ۳ - دولتهای عضو

هر عضو سازمان بهداشت جهانی مشمول ماده ۱۲ میتواند به منظور رعایت و اعمال مقررات این اساسنامه طی 
اطالعیهای به مدیرکل سازمان بهداشت جهانی بهطور فعال طبق تعهد در آژانس مشارکت کند. در این اساسنامه 

اعضایی که چنین اطالعیهای را ارایه دادهاند دولتهای عضو نامیده میشوند.

ماده ۴ - ساختار

آژانس عبارت است از:

الف) شورای حکام؛

ب) شورای علمی؛

پ) دبیرخانه.

ماده ۵ - شورای حکام

شورای حکام متشکل از یک نماینده از هر دولت عضو و مدیرکل سازمان بهداشت جهانی میباشد که میتواند 
توسط اعضای جایگزین یا مشاور همراهی شود.

هر یک از اعضای شورای حکام یک رای خواهند داشت.

 شورای حکام باید موارد زیر را انجام دهد:

الف) تصویب بودجه؛

ب) تصویب مقررات مالی؛

پ) نظارت بر هزینهها؛

ت) تصمیمگیری در مورد ابعاد دبیرخانه؛

ث ) انتخاب مسئولین خود؛
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ج) تصویب آیینکار خود.

شورای حکام پس از در نظر گرفتن توصیههای شورای علمی باید:

الف) برنامه فعالیتهای دائمی آژانس را تصویب کند؛

ب) هرگونه پروژه اختصاصی را تصویب کند؛

پ) در مورد هرگونه برنامه تکمیلی تصمیمگیری کند.

تصمیمهای شورای حکام بر اساس جزءهای (الف) و (ب) بند ۳ این ماده توسط دوسوم اکثریت اعضای آن 
که نمایندگان دولتهای عضو هستند، اتخاذ خواهد گردید.

تصمیمهای شورای حکام توسط اکثریت مطلق اعضای حاضر و رایدهنده اتخاذ خواهد شد، مگر آنکه به گونه 
دیگر در این اساسنامه مقرر شده باشد. اکثریت اعضا حد نصاب را تشکیل خواهند داد.

جلسه عادی شورای حکام حداقل سالی یک بار تشکیل میشود و در صورت درخواست یک سوم اعضای آن، 
جلسه فوقالعاده نیز تشکیل خواهد شد.

شورای حکام میتواند زیرکارگروه یا گروههای کاری را تعیین نماید.

ماده ۶ -شورای علمی

شورای علمی شامل دانشمندان واجد شرایط برجسته خواهد بود که بر اساس توانمندی فنی خود در تحقیقات 
سرطان و زمینههای مرتبط انتخاب میشوند. اعضای شورای علمی بهعنوان کارشناس انتخاب میشوند و نماینده 

دولتهای عضو محسوب نمیشوند.

هر یک از دولتهای عضو میتواند حداقل دو نفر کارشناس را برای عضویت در شورای علمی معرفی کند 
چنانچه این معرفی را دولت عضو انجام دهد شورای حکام یک نفر از آنها را انتخاب خواهد کرد.

در شناسایی کارشناسانی که قرار است برای انتصاب در شورای علمی در نظر گرفته شوند، دولتهای عضو 
توصیههای رئیس شورای علمی و رئیس آژانس را در خصوص تخصصی که در شورای علمی مورد نیاز است 

به هنگام انتصابهای مزبور در نظر خواهند گرفت.
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اعضای شورای علمی به مدت ۴ سال تصدی سمت خواهند نمود. در صورتیکه هر یک از اعضا این مدت را 
به پایان نرساند، انتصاب جدید طبق بند ۵ برای مدت باقیمانده که هر عضو ذیحق آن است انجام میشود.

زمانی که در شورای علمی پست خالی ایجاد میشود دولت عضوی که عضو خارج شونده را معرفی کرده بود، 
میتواند حداکثر دو نفر کارشناس طبق بندهای ۲ و ۳ به جای آن عضو معرفی کند. هر عضوی که شورای 
علمی را ترک میکند؛ غیر از عضوی که برای مدت باقیمانده تعیین شده، میتواند فقط بعد از گذشت حداقل 

یک سال مجدداً انتخاب شود.

شورای علمی مسئول امور زیر میباشد:

الف) تصویب آیینکار خود؛

ب) ارزیابی دورهای فعالیتهای آژانس؛

پ) پیشنهاد در مورد برنامه فعالیتهای دائمی و آماده کردن پروژههای اختصاصی برای ارایه به شورای حکام؛

ت) ارزیابی دورهای پروژههای خاصی که توسط آژانس مورد حمایت مالی قرار میگیرد؛

ث) گزارش به شورای حکام، برای بررسی بر اساس امور مرتبط با جزءهای (ب)، (پ)، و (ت) باال در زمان 
بررسی برنامه و بودجه توسط آن مرجع.

ماده ۷ - دبیرخانه

بر اساس اختیار کلی مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، دبیرخانه رکن اداری و فنی آژانس خواهد بود. عالوه 
بر آن دبیرخانه تصمیمات شورای حکام و شورای علمی را اجرا خواهد کرد.

دبیرخانه در صورت ضرورت از رئیس آژانس و کارمندان اداری و فنی مزبور تشکیل میشود.

 رئیس آژانس توسط شورای حکام انتخاب خواهد شد. انتصاب توسط مدیرکل سازمان بهداشت جهانی بر 
اساس شرایطی انجام خواهد شد که شورای حکام تعیین میکند.

کارمندان آژانس به نحو تعیین شده با توافق رئیس آژانس و مدیرکل سازمان بهداشت جهانی انتخاب خواهند 
شد.

رئیس آژانس، مدیر اجرایی آژانس است. او مسئول امور زیر میباشد:
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الف) تهیه برنامه آینده و تخمین بودجه؛

ب) نظارت بر اجرای برنامه و فعالیتهای علمی؛

ج) هدایت امور اداری و مالی.

رئیس آژانس گزارش روند پیشرفت آژانس و تخمین بودجه را برای سال مالی آینده به هر یک دولتهای عضو 
و مدیرکل سازمان بهداشت جهانی ارایه خواهد کرد که گزارش باید حداقل سی (۳۰ ) روز قبل از تشکیل 

جلسه عادی ساالنه شورای حکام جهت دسترسی آنها، منتشر شود.

ماده ۸ - بودجه

بودجه خدمات اداری و فعالیتهای دائمی آژانس بر اساس حق عضویتهای ساالنه هر یک از دولتهای عضو 
تامین میشود.

 این حق عضویتهای ساالنه باید در اول ژانویه (۱۱ دی) هر سال پرداخت شود و پرداخت نباید دیرتر از ۳۱ 
دسامبر (۱۰ دی) همان سال باشد.

سطح یا میزان حق عضویتهای ساالنه توسط شورای حکام تعیین میشود.

هرگونه تصمیم برای تغییر میزان حق عضویت ساالنه مستلزم دوسوم اکثریت اعضای شورای حکام است که 
نمایندگان دولتهای عضو میباشند.

هر یک از دولتهای عضو که در پرداخت حق عضویت ساالنه خود دیرکرد داشتند، در صورتی که میزان وجوه 
معوقه آنها برابر با یا بیشتر از میزان حق عضویت پرداختی آن از سال مالی گذشته باشد در شورای حکام حق 

رای ندارند.

شورای حکام میتواند یک صندوق سرمایه در گردش را تاسیس و مقدار آن را تعیین کند.

شورای حکام میتواند کمکهای مالی یا حق عضویتهای اختصاصی را از هر شخص، نهاد یا دولتی قبول کند. 
پروژههای اختصاصی آژانس میتواند از چنین کمکهای مالی یا حق عضویتهای اختصاصی تامین شود.

بودجه و داراییهای آژانس مستقل از بودجه و داراییهای سازمان بهداشت جهانی در نظر گرفته خواهد شد و 
بر اساس مقررات مالی مصوب شورای حکام مدیریت میشود.

ماده ۹ - دفتر مرکزی
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مقر دفتر مرکزی آژانس توسط شورای حکام مشخص خواهد شد.

ماده ۱۰ -اصالحات

بهجز بند ۴ ماده ۸ ، اصالحات این اساسنامه در صورت تصویب شورای حکام توسط دوسوم اکثریت اعضای 
آن که نماینده دولتهای عضو هستند و توسط مجمع بهداشت جهانی تایید شده است، الزماالجرا خواهد شد.

ماده ۱۱ - الزماالجرا شدن

مقررات این اساسنامه هنگامی الزماالجرا خواهد شد که ۵ دولت در پیشنهاد به آژانس بینالمللی برای تحقیق 
در زمینه سرطان که به نحو مذکور در ماده۳ برای رعایت و اعمال مفاد این اساسنامه تعهد دادهاند پیشقدم 

شده باشند.

ماده ۱۲ - دولتهای عضو جدید

پس از الزماالجرا شدن این اساسنامه هر یک از دولتهای عضو سازمان بهداشت جهانی می تواند بهعنوان دولت 
عضو پذیرفته شود، مشروط به آنکه:

الف) شورای حکام با دوسوم اکثریت اعضای خود که نماینده دولتهای عضو هستند در نظر بگیرد که آن دولت 
می تواند بهطور مؤثر در فعالیتهای های علمی و فنی آژانس مشارکت کند؛

ب) و پس از آن دولت تعهد موضوع ماده ۳ را اجرا کند.

ماده ۱۳ -خروج از عضویت

یک دولت عضو میتواند با اعالم به مدیرکل سازمان بهداشت جهانی مبنی بر قصد خود برای خروج، از 
عضویت در عملیات آژانس خارج شود. چنین اطالعیهای ۶ ماه پس از دریافت آن توسط مدیرکل سازمان 

بهداشت جهانی، اجرایی خواهد شد.

 

۱ ÷ اساسنامه متعاقب مواد ۳ و ۱۱ خود، در ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۵ (۲۴ شهریور ۱۳۴۴ ) که در آن تاریخ ۵ دولت 
در پیشنهاد به آژانس بینالمللی برای تحقیق در زمینه سرطان طبق تعهد مذکور در ماده۳ ، پیشقدم شدند، 
الزماالجر گردید،. اصالحات مصوب هفتمین، نهمین، بیست و هفتمین، سی ویکمین، پنجاهمین و پنجاه و 
سومین جلسه شورای حکام(قعطنامههای جی سی/۷ / آر۵ ، جی سی/۹ /آر۱۳ ،جی سی/۲۷ /آر۱۴ ، جی 
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سی/۳۱ /آر۷ ، جی سی/۵۰ /ر۱ آر۱۵ و جی سی/۵۳ /آر۹ ) در ۱۹ می ۱۹۷۰ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۹ )، ۲۳ می 
۱۹۷۲ (۲ خرداد ۱۳۵۱ )، ۱۵ می ۱۹۸۶ (۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۵ )، ۱۷ می ۱۹۹۰ ( ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۹ )، ۲۴ 
می ۲۰۰۸ (۳ خرداد ۱۳۸۷ ) و ۲۴ می ۲۰۱۱ (۳ خرداد ۱۳۹۰ ) به ترتیب الزماالجرا و در این متن ادغام 

شدهاند.

۲ ازتاریخ آگوست۲۰۱۰ (مرداد ۱۳۸۹ ) نام کامل انگلیسی آن "اتحادیه بینالمللی کنترل سرطان" 
میباشد(یوآیسیسی)
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان تقدیم میشود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن
☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد
☐

دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد
☐

دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد
☐

دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع
☐

ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع ██

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد.

☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 
مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ██ الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     
نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.



21

ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱. استفاده از واژه های بیگانه «کنترل» در مواد ۱ و ۱۳ و واژه 
«پروژه» در مواد ۲، ۵، ۶ و ۸ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است. پیشنهاد میشود جهت رفع ایراد به ترتیب از واژههای معادل 

«مهار» و «طرح» استفاده گردد. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهكل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی


