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النظام الداخيل

ديباجة
الصحة  الفصل احلادي عرش من دستور منظمة  استنادًا إىل أحكام  الداخيل  النظام  إقرار هذا  تم 

العاملية.

أوالً: العضوية واحلضور
املادة 1

تتألَّف اللجنة اإلقليمية )املشار إليها فيام ييل باسم »اللجنة«( من ممثلني )يشار إليهم فيام ييل باسم 
املتوسط  إقليم رشق  يتألف منها  التي  الدول األعضاء  »املمثلني«(، ممّثل واحد من كل دولة من 
باسم  ييل  فيام  إليها  )املشار  العاملية  الصحة  ملنظمة  التابع  »اإلقليم«(  باسم  ييل  فيام  إليه  )املشار 

»املنظمة«(. ويمكن أن يصحب املمثلني مناوبون ومستشارون.

املادة 2
جيوز لّلجنة اإلقليمية، مع مراعاة رشوط أي اتفاقات قائمة، أن ترتب لعقد مشاورات مع اللجان 
اإلقليمية ذات الصلة يف األمم املتحدة، ومع جلان الوكاالت املتخصصة األخرى، ومع املنظامت 
الدولية اإلقليمية األخرى ذات االهتاممات املشرتكة مع منظمة الصحة العاملية، من أجل دعوهتا 
للمشاركة يف مناقشاهتا، دون أن يكون هلا حق التصويت. وجيوز للمدير اإلقليمي، بالتشاور مع 
اللجنة اإلقليمية، أن يدعو دوالً غري الدول األعضاء يف اللجنة اإلقليمية، للمشاركة يف دورات 
اللجنة  مع  بالتشاور  أيضًا،  اإلقليمي  للمدير  وجيوز  التصويت.  حق  هلا  يكون  أن  دون  اللجنة، 
هو  كام  اإلقليمية،  اللجنة  مداوالت  يف  للمشاركة  حكومية  غري  منظامت  يدعو  أن  اإلقليمية، 
منصوص عليه يف البند 5 من »املبادئ التي حتكم العالقات بني منظمة الصحة العاملية واملنظامت 

غري احلكومية«.
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ثانيًا: وثائق التفويض
املادة 3

توايف الدول األعضاء املدير اإلقليمي قبل املوعد املحدد الفتتاح دورة اللجنة اإلقليمية بخمسة 
املنظامت  وعىل  واملستشارين.  املناوبني  مجيع  فيهم  بمن  ممثليها،  بأسامء  األقل،  عىل  يومًا  عرش 
والدول املشار إليها يف املادة 2، واملدعوة إىل إيفاد ممثلني عنها للمشاركة يف الدورة، أيضًا أن ترِسل 
م وثائق تفويض مجيع املمثلني وأسامء املناوبني  أسامء األشخاص الذين يمّثلوهنا. وينبغي أن تقدِّ
عىل  بيوَمنْي  اإلقليمية  اللجنة  دورة  افتتاح  موعد  قبل  اإلقليمي  املدير  إىل  واملراقبني  واملشاورين 
األقل إن أمكن. ويتعنيَّ أن تكون وثائق التفويض هذه صادرة عن رئيس الدولة أو احلكومة، أو 

وزير اخلارجية، أو وزير الصحة، أو عن أي سلطة أخرى مكافئة.

املادة 3 مكرر
يقوم مكتب اللجنة اإلقليمية بفحص وثائق التفويض التي ختص املمثلني، وتقديم تقريرًا بشأن 
طلب  عىل  األعضاء  الدول  إحدى  اعرتضت  ممثل  أي  منح  وجيب  اإلقليمية.  اللجنة  إىل  ذلك 
التي يتمتع هبا  اللجنة اإلقليمية حق املشاركة، بصفة مؤقتة، مع متتعه باحلقوق ذاهتا  مشاركته يف 
املمثلون اآلخرون، حتى ُتِعد هيئة املكتب تقريرها، وتّتخذ اللجنة اإلقليمية قرارها يف هذا الشأن.
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ثالثًا: الدورات
املادة 4

ر يف كل دورة عادية موعد ومكان انعقاد الدورة التالية.  جتتمع اللجنة سنويًا يف دورة عادية. وتقرِّ
ويقوم املدير اإلقليمي بإرسال إشعارات الدعوة الجتامع اللجنة قبل ستة أسابيع عىل األقل من 
موعد افتتاح اللجنة إىل الدول األعضاء وإىل املدير العام للمنظمة )املشار إليه  فيام ييل باسم »املدير 

العام«(، وإىل املنظامت املشار إليها يف املادة 2، املدعوة إىل إيفاد ممثلني عنها إىل الدورة.

املادة 5
لّلجنة أن جتتمع يف دورات استثنائية بحسب ما يلزم. ويقوم املدير اإلقليمي، بعد مشاورة رئيس 
اللجنة )املشار إليه فيام ييل باسم »الرئيس«( بدعوة اللجنة إىل االجتامع يف دورة استثنائية بناًء عىل 
قرار الّلجنة أو بناًء عىل طلب تشرتك فيه أي مخس من الدول األعضاء توجهه إليه خطيًا موضحة 
ي الطلب،  فيه سبب الطلب. ويف هذه احلالة تدعى اللجنة إىل االجتامع يف ظرف ثالثني يومًا من تلقِّ
ر املدير اإلقليمي خالف ذلك، بالتشاور مع رئيس  وُيعقد االجتامع يف املكتب اإلقليمي ما مل يقرِّ

اللجنة. ويقترص جدول أعامل تلك الدورة االستثنائية عىل املسائل التي استدَعت عقد الدورة.

املادة 6
ر اللجنة خالف ذلك. ُتعَقد اجتامعات اللجنة علنية، ما مل تقرِّ
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رابعًا: جدول األعامل
املادة 7

ويرسله  عادية  دورة  لكل  املبدئي  األعامل  جدول  الرئيس،  مع  بالتشاور  اإلقليمي،  املدير  ُيِعدُّ 
مشفوعًا بإشعار الدعوة لعقد الدورة إىل الدول األعضاء واملدير العام قبل موعد افتتاح الدورة 

بستة أسابيع عىل األقل.

املادة 8
يتضمن جدول األعامل املبدئي لكل دورة عادية لّلجنة، فيام يتضمن:

»مجعية أ(  باسم  ييل  فيام  إليها  )املشار  العاملية  الصحة  مجعية  إدراجها  رت  قرَّ التي  البنود  كل 
الصحة«(؛

ر إدراجها املجلس التنفيذي للمنظمة؛	(  كل البنود التي قرَّ
رت إدراجها اللجنة؛	(  كل البنود التي قرَّ
أي بند يقرتحه املدير العام أو املدير اإلقليمي؛د( 

أي بند تقرتحه دولة عضو باإلقليم. هـ( 
موعد  قبل  اإلقليمي  املدير  إىل  َتِرد  أن  أعاله  )هـ(  البند  إطار  م يف  تقدَّ التي  لالقرتاحات  وينبغي 

افتتاح الدورة بثامنية أسابيع عىل األقل.

املادة 9
مع مراعاة أحكام املادة 5، جيوز للمدير اإلقليمي أن يدرج، بالتشاور مع الرئيس، أي مسألة مناسبة 
جلدول األعامل قد تنشأ يف الفرتة بني إرسال جدول األعامل املبدئي وموعد افتتاح الدورة، عىل أن 

يتم إدراجها يف جدول أعامل تكمييل تبحثه اللجنة مع جدول األعامل املبدئي.
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خامسًا: مكتب اللجنة
املادة 10

املمثلني كل سنة يف أول  اللجنة مكتبها، املؤلف من رئيس للمكتب ونائبني له، من بني  تنتخب 
انتخاب خلفائهم.  املكتب بمناصبهم إىل حني  السنة. وحيتفظ أعضاء  أثناء  اللجنة  دورة تعقدها 
وال جيوز إعادة انتخاب الرئيس لرياسة املكتب قبل ميّض سنتني عىل انتهاء توليه منصب الرياسة.

املادة 11
الداخيل، أن  النظام  السلطات املخّولة له يف موضع آخر من هذا  للرئيس، باإلضافة إىل ممارسته 
املناقشات، ويضمن االلتزام هبذا  اللجنة، ويدير  افتتاح واختتام كل اجتامع من اجتامعات  يعلن 
ه،  النظام، ويعطي احلق يف الكالم، ويوّجه األسئلة، وُيعِلن القرارات، ويبت يف نقاط النظام، ويوجِّ

مع مراعاة هذا النظام، أعامل أي اجتامع وحيافظ عىل النظام فيه.

املادة 12
إذا تغيَّب الرئيس عن جلسة أو اجتامع أو أي جزء من أهيام، عنيَّ أحد نائبيه لتويل منصب الرياسة 
لتويل  الرئيس  نائبي  أحد  بتعيني  اللجنة  قامت  التعيني،  هذا  إجراء  الرئيس  عىل  ر  تعذَّ وإذا  حمله. 
الرياسة أثناء اجللسة أو االجتامع. وإذا مل يكن الرئيس أو نائباه حارضين كي يتوىل أي منهم الرياسة 

يف جلسة أو اجتامع، حق لّلجنة انتخاب نائب للرئيس يتوىل الرياسة للفرتة الالزمة.

املادة 13
الذي  الرتتيب  أما  نائبيه.  أحد  يتم مدة رياسته، حل حمله  أن  الرئيس  ر، ألي سبب، عىل  تعذَّ إذا 

ر بالقرعة يف الدورة التي يتم فيها االنتخاب. يطلب بمقتضاه إىل نائبي الرئيس تويل الرياسة فيتقرَّ

املادة 14
ت، ولكن جيوز له، عند االقتضاء، أن يعنيِّ مناوبًا  ال حيق للرئيس أو نائبه الذي حيل حمله أن يصوِّ

من وفده يتوىل مهمة متثيل حكومته.



10

اللجنة اإلقليمية لرشق املتوسط

سادسًا: تقارير الدورات
املادة 15

ُتِعدُّ جلنة الصياغة، وتدعمها األمانة، مسّودة تقرير اللجنة لبحثها وإقرارها قبل هناية كل دورة. 
بلغات  دورة  لكل  النهائي  التقرير  العام  املدير  وإىل  األعضاء  الدول  إىل  اإلقليمي  املدير  ويرسل 
تفاصيل  مع  اهلامة،  رات  املقرَّ من  وغريها  والتوصيات  القرارات  ذلك  يف  بام  الرسمية،  العمل 

التصويت، إن ُوجد.
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سابعًا: اللجان الفرعية التابعة للجنة
املادة 16

بنود جدول أعامهلا وتقديم  بند من  لّلجنة أن تنشئ ما تراه رضوريًا من جلان فرعية لدراسة أي 
تقرير عنه. وَتدرس اللجنة من حني آلخر، ويف دورهتا العادية عىل أي حال، احلاجة إىل اإلبقاء 

عىل أي جلان فرعية ُتنشأ بتفويض منها.
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ثامنًا: األمانة
املادة 17

ضة إليه من املدير العام، وفقًا للامدة 32 من الدستور،  يتوىل املدير اإلقليمي، بموجب السلطة املفوَّ
ض هذه املهام إىل  مهام أمني اللجنة وأي جلان أو جلان فرعية تابعة هلا. وللمدير اإلقليمي أن يفوِّ

غريه.

املادة 18
م املدير اإلقليمي إىل اللجنة تقارير بشأن اآلثار التقنية واإلدارية واملالية، إن وجدت، لكل بنود  يقدِّ

مة إىل اللجنة. جدول األعامل املقدَّ

املادة 19
م يف أي  للمدير العام أو املدير اإلقليمي أو عضو من أعضاء األمانة يعّينه أي منهام ممثاًل له، أن يقدِّ

وقت بيانات شفوية أو خطية بشأن أي مسألة من املسائل التي هي قيد البحث.

املادة 20
للنصوص  وجتهيز  معلومات  من  اللجنة  لعمل  يلزم  ما  بتوفريها  اللجنة  إىل  الدعم  األمانة  م  تقدِّ

وخدمات السكرتارية.
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تاسعًا: اللغات
املادة 21

تكون العربية واإلنكليزية والفرنسية اللغات الرسمية ولغات العمل.

املادة 22
ُترتَجم شفويًا الكلامت امللقاة بإحدى اللغات الرسمية إىل اللغَتنْي الرسميَتنْي األخرَينْي، ما مل تتفق 

عىل خالف ذلك مجيع الدول األعضاء، بالتشاور مع الرئيس، قبل الدورة.

املادة 23
احلالة  هذه  يف  بنفسه  يقوم  أن  عىل  الرسمية،  اللغات  إحدى  غري  بلغة  يتكلم  أن  ممثل  ألي  جيوز 
بتقديم الرتمجة الشفوية بإحدى اللغات الرسمية ومن هذه الرتمجة تتم الرتمجة الشفوية إىل اللغَتنْي 

الرسميَتنْي األخرَينْي.

املادة 24
رات اهلامة لّلجنة بلغات العمل الرسمية. ُتَعدُّ مجيع القرارات والتوصيات وغريها من املقرَّ
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عارشًا: ترصيف األعامل
املادة 25

متثِّل أغلبية الدول األعضاء املمثَّلة يف أي دورة نصابًا قانونيًا لترصيف األعامل يف اجتامعات اللجنة.

املادة 26
ال جيوز ألي ممثِّل أن يتكلم أمام اللجنة دون احلصول مسبقًا عىل إذن من الرئيس. ويدعو الرئيس 
املتكلمني إىل إلقاء كلامهتم بحسب ترتيب إبدائهم الرغبة يف الكالم. وللرئيس أن ينّبه املتكلم إىل 

مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن املوضوع قيد املناقشة.

املادة 27
ألي ممثِّل أن يطلب يف أي وقت إىل مناوبه امُلَعنيَّ وفقًا للامدة 3 أن يتكلم ويصّوت نيابًة عنه بشأن 
أي مسألة. هذا، وللرئيس، بناًء عىل طلب املمثِّل أو مناوبه، أن يسَمح ملستشار أن يتكلم بشأن أي 

نقطة معيَّنة من دون أن يكون له حق التصويت.

املادة 28
ألي ممثِّل أن يثري، أثناء مناقشة أي مسألة، نقطة نظام، ويبت الرئيس يف نقطة النظام قبل مواصلة 
األعامل األخرى للجلسة. وللممثِّل أن يطعن يف قرار الرئيس، فُيطرح الطعن للتصويت فورًا. وال 
جيوز للممثِّل الذي يثري نقطة نظامية أن يتكلم يف مضمون املسألة قيد املناقشة، وإنام يقرص كالمه 

عىل النقطة النظامية.

املادة 29
للرئيس، أثناء مناقشة أي بند، أن يقرتح حتديد الوقت الذي ُيسَمح به لكل متكلم. وله أن يعلن 
قائمة املتكلمني كام جيوز له، بموافقة اللجنة، أن يعلن إقفال القائمة. َبْيد أن للرئيس أن يعطي حق 

الرد ألي ممثل إذا رأى وجهًا لذلك إثر كلمة ُألقَيت بعد إعالنه إقفال القائمة.

املادة 30
ألي ممثِّل، أثناء مناقشة أي مسألة، أن يقرِتح تعليق اجللسة أو رفعها. وال يكون مثل هذا االقرتاح 
»تعليق  بعبارة  يقَصد  النظام،  هذا  اصطالح  ويف  الفور.  عىل  للتصويت  يطَرح  بل  مناقشة،  حمل 
اجللسة« تأجيل أعامل اجللسة مؤقتًا، وبعبارة »رفع اجللسة« إهناء كل أعامهلا إىل أن يتم عقد جلسة 

أخرى.
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املادة 31
ألي ممثِّل، أثناء مناقشة أي مسألة، أن يقرتح تأجيل مناقشة البند قيد البحث. وجيوز ملتكلم واحد، 
م االقرتاح، أن يتكلم مؤّيدًا االقرتاح، وملتكلم واحد آخر أن يتكلم معارضًا له،  باإلضافة إىل مقدِّ

ثم يطرح االقرتاح بتأجيل املناقشة فورًا للتصويت.

املادة 32
ألي ممثِّل أن يقرتح، يف أي وقت، إقفال باب مناقشة البند قيد البحث سواء أبَدى ممثِّل آخر رغبته 
يف الكالم أو مل ُيبدها. وإذا ُطلب اإلذن بالكالم ملعارضة إقفال باب املناقشة، جاز إعطاؤه ملمثِّل 
واحد فقط، ثم ُيطرح االقرتاح فورًا للتصويت. فإذا أيّدت اللجنة االقرتاح، أعلن الرئيس إقفال 
مت قبل إقفال  باب املناقشة. وال تصّوت اللجنة بعد ذلك إال عىل االقرتاح أو االقرتاحات التي ُقدِّ

باب املناقشة.

املادة 33
ُتعَطى لالقرتاحات املبيَّنة أدناه أسبقية عىل مجيع االقرتاحات األخرى، ماعدا نقطة نظامية، وذلك 

بحسب الرتتيب التايل:
اقرتاح تعليق اجللسة؛أ( 
اقرتاح رفع اجللسة؛	( 
اقرتاح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛	( 
اقرتاح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.د( 

املادة 34
مع مراعاة املادة 33، ُيطرح للتصويت أي اقرتاح بطلب البت يف اختصاص اللجنة بإقرار اقرتاح 

م إليها، وذلك قبل التصويت عىل هذا االقرتاح األخري. مقدَّ

املادة 35
للممثِّل أن يقرتح التصويت عىل أي اقرتاح أو تعديل جزءًا جزءًا. فإذا اعرُتض عىل طلب التجزئة 
هذا ُطرح اقرتاح التجزئة للتصويت. وال يؤَذن بالكالم حول اقرتاح التجزئة إال ملتكلَمنْي اثننَْي 
يؤّيدانه وآَخَرْين يعارضانه. فإذا ووفق عىل اقرتاح التجزئة، طرحت أجزاء االقرتاح أو التعديل 
أجزاء  ُرفضت مجيع  إذا  أما  برّمتها.  ذلك  بعد  عليها  للتصويت  منفصلة  عليها  املوافقة  التي متت 

منطوق االقرتاح أو التعديل، اعُترب االقرتاح أو التعديل مرفوضًا برّمته.
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املادة 36
عند اقرتاح تعديل عىل اقرتاح ما، يتّم التصويت عىل التعديل أوالً. وإذا اقرُتح تعديالن أو أكثر 
عىل اقرتاح ما، قامت اللجنة بالتصويت أوالً عىل التعديل الذي يرى الرئيس أنه األبعد من حيث 
املضمون عن االقرتاح األصيل، ثم عىل التعديل األقل منه بعدًا، وهكذا دواليك حتى تطرح مجيع 
تعديل  بالرضورة عىل رفض  منطويًا  ما  تعديل  إقرار  يكون  أنه حيثام  َبْيد  للتصويت.  التعديالت 
آخر، فإن هذا التعديل األخري ال ُيطرح للتصويت. وإذا ُأقّر تعديل واحد أو أكثر، ُطرح االقرتاح 
التعديل  اعُترب هذا  اقرتاحه،  تعديل  االقرتاح األصيل  مقّدم  َقبِل  وإذا  للتصويت.  املعّدلة  بصيغته 
اقرتاح  أي  ويعترب  عليه.  منفصل  تصويت  إجراء  يلزم  وال  األصيل  االقرتاح  من  يتجزأ  ال  جزءًا 
تعدياًل القرتاح آخر إذا اقترص عىل إضافٍة إىل هذا االقرتاح اآلخر أو حذٍف منه أو عىل تنقيح جزء 

منه. واالقرتاح الذي يمّثل بدياًل القرتاح ما ُيعدُّ اقرتاحًا.

املادة 37
مبتدئة  ذلك،  تقّرر خالف  مل  ما  املقرتحات  تلك  اللجنة عىل  أكثر، تصّوت  أو  م مقرتحان  ُقدِّ إذا 
بأقدمها عهدًا من حيث تعميمه عىل مجيع الدول األعضاء، إال إذا كانت نتيجة التصويت عىل أحد 

املقرتحات ُتغني عن أي تصويت آخر عىل املقرَتح أو املقرَتحات التي مازالت معلقة.

املادة 38
لصاحب االقرتاح أن يسحب اقرتاحه يف أي وقت قبل بدء التصويت عليه، رشيطة أن ال يكون 
ُح التعديل سحبه، إذا كان االقرتاح قد ُعّدل. وألي ممثل آخر أن  اقرتاحه قد ُعّدل، أو أن يقبل ُمْقرَتِ

يعيد تقديم االقرتاح الذي يتم سحبه عىل هذا النحو.

املادة 39
ر اللجنة  إذا ما تم إقرار أو رفض اقرتاح ما، مل جيز إعادة النظر فيه يف نفس دورة اللجنة، ما مل تقرِّ
إال  النظر  إعادة  اقرتاح  يف  بالكالم  يؤذن  وال  املصوتني.  احلارضين  املمثِّلني  ثلثي  بأغلبية  ذلك 

ملتكلَمنْي اثننَْي يعارضانه، ثم ُيطرح االقرتاح فورًا للتصويت.

املادة 40
للرئيس يف أي وقت أن يطلب التثنية عىل االقرتاح، أو قرار، أو تعديل.
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حادي عرش: التصويت
املادة 41

لكل ممثِّل ممن له احلق يف التصويت، صوت واحد. ويف اصطالح هذا النظام ُيقصد بعبارة »املمّثلني 
تني« املمّثلون الذين يدلون بأصواهتم إجيابًا أو سلبًا. أما املمّثلون الذين يمتنعون  احلارضين املصوِّ

تني. عن التصويت فيعتربون غري مصوِّ

املادة 42
ره مجعية الصحة، تتخذ اللجنة قراراهتا  بخالف ما ينص عليه دستور املنظمة أو هذا النظام أو ما تقرِّ

تني. بأغلبية املمّثلني احلارضين املصوِّ

املادة 43
إذا انقسَمت األصوات بالتساوي عىل مسألة غري انتخابية، اعُترب االقرتاح غري معتمد.

املادة 44
ت اللجنة عادًة برفع األيدي، ما مل يطُلب أحد املمّثلني التصويت بنداء األسامء، أو ُيّتخذ قرار  تصوِّ

بالتصويت باالقرتاع الرّسي.

املادة 45
جُيَرى التصويت بنداء األسامء بحسب الرتتيب األلفبائي ألسامء الدول األعضاء باللغة اإلنكليزية. 
ر بالقرعة اسم الدولة العضو التي تصّوت أوالً. وُيثبت يف املحارض تصويت كل ممثِّل مشرِتك  ويتقرَّ

يف التصويت بنداء األسامء أو امتناعه عن التصويت.

املادة 46
بعد أن يعلن الرئيس بدء التصويت، ال جيوز ألي ممثِّل أن يقطع التصويت إال إلثارة نقطة نظام 

تتعلق بطريقة إجراء التصويت.

املادة 47
باإلضافة إىل احلاالت املنصوص عليها يف موضع آخر من هذا النظام، جيوز لّلجنة، بناًء عىل اقرتاح 
بامليزانية،  اخلاصة  املسائل  باستثناء  مسألة،  أي  عىل  الرّسي  باالقرتاع  تصّوت  أن  املمّثلني،  أحد 
تني )ب( وأن ال  رشيطة )أ( أن يكون قد سبق تقرير ذلك من ِقَبل أغلبية املمّثلني احلارضين املصوِّ
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يتخذ هذا القرار إال برفع األيدي. ويكون القرتاح االقرتاع الرّسي أرجحية عىل سائر اقرتاحات 
التصويت.

املادة 48
اإلقليمي،  املدير  برتشيح  يتعلق  ما  ماعدا  يف  أنه  غري  الرّسي.  باالقرتاع  عادًة  االنتخابات  جُتَرى 
حني لالنتخاب يف املناصب الشاغرة عدد تلك املناصب، فإّن احلاجة  وعندما ال يتجاوز عدد املرشَّ
حني. ويف احلاالت التي تتطلب  ال تدعو إلجراء اقرتاع، ويتم اإلعالن عن انتخاب هؤالء املرشَّ
وأوراق  األصوات.  إحصاء  يف  للمساعدة  املمّثلني  بني  من  اثنني  اجللسة  رئيس  ُيعنّي  االقرتاع، 
االقرتاع التي يتساوى فيها عدد األسامء مع عدد املناصب االنتخابية املطلوب شغلها هي وحدها 

التي تعترب أصواتًا صحيحة. ويتقّرر ترشيح املدير اإلقليمي باالقرتاع الرسي وفقًا هلذا النظام.

املادة 49
منصب  شغل  يراد  عندما  فإنه  اإلقليمي،  املدير  لرتشيح  الالزم  بالتصويت  خيتص  ما  باستثناء 
ح يف االقرتاع األول عىل أغلبية األصوات التي يديل هبا من هلم  انتخايب واحد وال حيصل أي مرشَّ
َحنْي احلاِصَلنْي عىل أكرب عدد من األصوات؛ فإذا  حق التصويت، جُيَرى اقرتاع ثان ُيقرَص عىل املرشَّ
بالقرعة أهيام  الرئيس  ر  َحنْي، قرَّ بالتساوي بني املرشَّ الثاين منقسمة  جاءت األصوات يف االقرتاع 

الفائز.

املادة 50
إذا أريد شغل منصَبنْي أو أكثر من املناصب االنتخابية يف وقٍت واحٍد وبرشوط واحدة، انُتخب 
حق  هلم  من  هبا  أدىل  التي  األصوات  أغلبية  عىل  األول  االقرتاع  يف  حصلوا  الذين  حون  املرشَّ
حني احلاصلني عىل هذه األغلبية أقل من عدد املناصب املطلوب  التصويت. فإذا كان عدد املرشَّ
املتبقية، مع قرص االقرتاعات عىل  املناصب  اقرتاعات إضافية لشغل  يلزم من  ما  ُأجري  شغلها، 
املرشحني الذين حصلوا عىل أكرب عدد من األصوات يف االقرتاع السابق ال يزيد عىل ضعف عدد 

املناصب املتبقية املطلوب شغلها.

املادة 51
ى مقرتحات بأسامء أشخاص أ(  ُيبلِّغ املدير العام كل دولة من الدول األعضاء باإلقليم بأنه سيتلقَّ

ُترّشحهم اللجنة ملنصب املدير اإلقليمي، وذلك قبل ستة أشهر عىل األقل من املوعد املحّدد 
ر تسمية شخص فيها ملنصب املدير اإلقليمي. الفتتاح دورة اللجنة التي من املقرَّ

أبدى 	(  قد  يكون  اإلقليم  من  أكثر  أو  واحدًا  شخصًا  ح  ُترشِّ أن  باإلقليم  عضو  دولة  ألي 
ذلك  مؤهالت  عن  معلومات  الرتشيح  مع  تقّدم  أن  عىل  إقليميًا،  مديرًا  للعمل  استعداده 
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الشخص وخربته. وتأخذ الدول األعضاء يف اعتبارها مدّونة قواعد السلوك التي اعتمدهتا 
املدير  إىل  الرتشيحات  وُترسل هذه  األشخاص.  نظر هؤالء  إليها  ه  وتوجِّ اإلقليمية  اللجنة 

د الفتتاح الدورة بام ال يقل عن اثنى عرش أسبوعًا. العام عىل أن تصله قبل املوعد املحدَّ
يعترب الشخص الشاغل ملنصب املدير اإلقليمي لإلقليم مرشحًا للمنصب من دون ترشيحه 	( 

ح. له بمقتىض الفقرة السابقة، إذا هو أبدى للمدير العام استعداده للرتشُّ
د الفتتاح الدورة بعرشة أسابيع عىل األقل، اإلجراءات د(  يتخذ املدير العام، قبل املوعد املحدَّ

عن  معلومات  )مع  اإلقليمي  املدير  ملنصب  الرتشيحات  مجيع  من  نسخ  تصله  بأن  الكفيلة 
الدول  من  دولة  كل  إىل  إلرساهلا  املحددة  املدة  غضون  يف  وخرباهتم(  املرشحني  مؤهالت 
الشاغل  الشخص  كان  إذا  ما  عضو  دولة  لكل  العام  املدير  ح  يوضِّ كام  باإلقليم.  األعضاء 

ملنصب املدير اإلقليمي مرشحًا للمنصب أم ال.
هلذه  وفقًا  األعضاء  الدول  إىل  إلرساهلا  ر  املقرَّ املوعد  يف  ترشيحات  العام  املدير  يتلّق  مل  إذا  هـ( 
املادة، ُأبلغت الدول األعضاء بذلك قبل موعد افتتاح دورة اللجنة بعرشة أسابيع عىل األقل. 
احلارضين  املمثلني  ِقَبل  من  رسًا  مقرَتحة  أسامء  من  مؤلفة  باملرشحني  قائمة  اللجنة  وتضع 

الذين هلم حق التصويت.
انتهاء و(  قبل  إذا شغر منصبه  أو  بأعباء وظيفته  النهوض  قادرًا عىل  اإلقليمي  املدير  َيُعد  مل  إذا 

ي اللجنة اإلقليمية شخصًا لشغل منصب املدير اإلقليمي يف دورهتا التالية،  مدة واليته، تسمِّ
وذلك رشيطة التقيُّد باألحكام األخرى الواردة يف هذه املادة، أما إذا تعذَّر التقيُّد باألحكام 
األخرى، تتخذ اللجنة قرارًا يف دورهتا التالية أو يف دورة خاصة ُبغية تسمية شخص، وتقديم 
العام مديرًا  املدير  أثناء ذلك، يعنيِّ  التنفيذي يف أقرب فرصة ممكنة. ويف  اسمه إىل املجلس 

إقليميًا باإلنابة إىل حني تعيِّني شخص جديد لشغل املنصب.
ى املدير العام أكثر من مخسة مقرتحات يف غضون املدة املحّددة يف الفقرة )ب( و(  )مكرر( إذا تلقَّ

من هذه املادة، ُتِعّد اللجنة اإلقليمية قائمة خمترصة ال تتجاوز مخسة مرشحني، وذلك يف اجتامع 
مغلق ُيعقد يف بداية دورهتا. ولتحقيق ذلك جتري اللجنة اإلقليمية اقرتاعًا رسيًا، ونتيجة له 
حني اخلمسة الذين حيصلون عىل أكرب عدد من األصوات.  ُتعد القائمة املخترصة من املرشَّ
الذين  حني  املرشَّ يزيد عدد  أكثر بحيث  أو  َحنْي  ويف حالة تساوي عدد األصوات بني مرشَّ
حني الذين  يراد إدراجهم ضمن القائمة املخترصة عىل اخلمسة، جُيَرى اقرتاع آخر بني املرشَّ
تساوت األصوات التي حصلوا عليها، ليؤخذ من حصل منهم عىل أعىل عدد من األصوات 

مللء املكان الشاغر يف القائمة املخترصة.
القائمة و(  ضمن  أسامؤهم  ُتقرَتح  الذين  األشخاص  مع  مقابالت  اللجنة  جتري   )2 )مكرر 

كانت  إذا  السابقة )و-مكرر(  للفقرة  وفقًا  أو  املادة،  للفقرة )ب( من هذه  وفقًا  املخترصة، 
تنطبق عىل حالتهم، وذلك يف أرسع وقت ممكن، ويف اجتامع مغلق. عىل أن تتضمن املقابلة 
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مه كل مرشح، باإلضافة إىل تقديم إجابات عن األسئلة التي يطرحها األعضاء.  عرضًا يقدِّ
د اللجنة الطرق التي تتبعها يف املقابالت، وفق ما تراه مناسبًا. وحتدِّ

يتم ترشيح املدير اإلقليمي يف اجتامع مغلق لّلجنة. وتتوىل اللجنة انتقاءه من بني األشخاص 	( 
ر ترشيح املدير اإلقليمي باالقرتاع الرسي. املرشحني للمنصب وفقًا هلذه املادة. ويتقرَّ

ح 	(  به اسم مرشَّ التصويت عىل ورقة االقرتاع اخلاصة  له حق  الغرض، يكتب كل ممثِّل  هلذا 
املطلوبة،  األغلبية  عىل  مرشح  أي  حيصل  مل  فإذا  أعاله.  املذكورة  القائمة  من  خيتاره  واحد 
ح الذي حيصل عىل أقل عدد من األصوات يف كل اقرتاع. فإذا انخفض عدد  اسُتبعد املرشَّ
حني إىل اثنني مل جُير أكثر من ثالثة اقرتاعات أخرى. فإن تساوت األصوات التي حيصل  املرشَّ
عليها املرشحان بعد االقرتاع الثالث، ُيعاد بالكامل إجراءات التصويت املنصوص عليها يف 

حني. هذه املادة، بناًء عىل القائمة املخترصة للمرشَّ
إىل 	(  وُيرَفع  اإلقليمية  لّلجنة  علنية  جلسة  يف  النحو  هذا  عىل  ى  امُلسمَّ الشخص  اسم  ويعلن 

املجلس التنفيذي.
ُيعنيَّ املدير اإلقليمي ملدة مخس سنوات وجيوز إعادة تعيِّينه مرة واحدة فقط.ي( 
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ثاين عرش: تعليق النظام الداخيل وتعديله
املادة 52

النظام برشط  مواد هذا  بأي من  العمل  تعّلق  أن  للجنة  املنظمة، جيوز  أحكام دستور  مراعاة  مع 
إشعار الرئيس باقرتاح التعليق قبل ثامن وأربعني ساعة وقيام الرئيس بإبالغه إىل املمّثلني قبل أربع 
م إليها االقرتاح. غري أنه جيوز، بناء عىل مشورة الرئيس،  وعرشين ساعة من موعد اجللسة التي يقدَّ

وبعد إشعار مدته اثنتا عرشة ساعة، أن تقوم اللجنة عىل الفور بتنفيذ أي اقرتاح تؤّيده باإلمجاع.

املادة 53
جيوز لّلجنة أن تقّر بأغلبية الثلثني إجراء تعديالت أو إضافات هلذا النظام، رشيطة أن تكون اللجنة 
ة، وأن تكون قد نظرت يف  ت تقريرًا بشأهنا من املدير اإلقليمي أو من أي جلنة فرعية خمتصَّ قد تلقَّ

هذا التقرير.

املادة 54
املجلس  أو  العاملية  الصحة  الداخيل جلمعية  النظام  مواد  ُتطبِّق من  أن  م،  تقدَّ ما  مع  لّلجنة،  جيوز 

التنفيذي للمنظمة ما ترى، يف تقديرها، مالءمته لظروف معّينة.
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