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  ١النظام الداخلي للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية
  والحضورالعضوية 

  ١المادة 
طبقــا للفصــل الســادس مــن دســتور منظمــة الصــحة العالميــة (المشــار إليهــا فيمــا   

مــن النظــام الــداخلي لجمعيــة الصــحة  ١٠٥-٩٨بعــد باســم "المنظمــة") وطبقــا للمــواد 
العالميــة (المشــار إليهــا فيمــا بعــد باســم "جمعيــة الصــحة")، يكــون المجلــس التنفيــذي 
(المشار إليه فيما بعد باسم "المجلس") ويشترك في أعماله األشخاص (المشار إليهم 

  فيما بعد باسم "األعضاء") المعينون تعيينا صحيحا ليعملوا أعضاء في المجلس.
  ٢مادة ال

على كل دولة عضو مخول لها حق تعيـين شـخص للعمـل عضـوا فـي المجلـس   
ــغ المــدير العــام كتابــة باســم الشــخص المعــين واســم أي بــديل أو مستشــار لــه.  أن تبّل

  وعليها كذلك أن تبّلغ المدير العام بأي تغيير تجريه في هذا التعيين.
  ٣المادة 

ـــة فـــي    ـــدول األعضـــاء غيـــر الممثل ـــدول األعضـــاء يجـــوز لجميـــع ال المجلـــس ولل
المنتســبة أن تعــين ممــثًال يكــون لــه حــق المشــاركة دون تصــويت فــي المــداوالت التــي 

جلســات المجلــس، واللجــان المحــدودة العضــوية التــي ينشــئها (حســبما هــو  تــدور فــي
  ).١٦  محدد في المادة

وبموجـــب أحكـــام هـــذه المـــادة تتحمـــل الدولـــة العضـــو المعنيـــة أو تتحمـــل الدولـــة   
  المنتسبة المعنية تكاليف التمثيل. العضو
تكــون لممثلــي الــدول األعضــاء والــدول األعضــاء المنتســبة الــذين يشــتركون فــي   

الحـق فـي التحـدث بعـد  (أ) هذه المادة، الحقوق التاليـة:االجتماعات بموجب أحكام 
الحــق فــي تقــديم االقتراحــات وتعــديالت االقتراحــات  (ب) تحــدث أعضــاء المجلــس؛

الحــق   (ج) هـا المجلـس، فقـط إذا أيــدها عضـو مـن أعضـاء المجلـس؛التـي ينظـر في
  في الرد.

                                                            
) وعدلـــــه فـــــي ٦٣ق١٧ت  منـــــص أقـــــره المجلـــــس التنفيـــــذي فـــــي دورتـــــه الســـــابعة عشـــــرة ( القـــــرار    ١

العشــــــرين والحاديــــــة والعشــــــرين والثانيــــــة والعشــــــرين والثامنــــــة والعشــــــرين والحاديــــــة والثالثــــــين  دوراتــــــه
ــــــة بعــــــد  والســــــابعة ــــــة والخمســــــين والســــــابعة والخمســــــين والســــــابعة والتســــــعين والثاني ــــــين والثالث والثالث

ــــ ــــة ةالمائ ــــة والعشــــرين بعــــد المائــــة عشــــرة بعــــد المائــــة والثاني ــــة والعشــــرين بعــــد المائــــة  والحادي والثاني
والثانيـــــة والثالثــــــين بعـــــد المائـــــة والرابعــــــة والثالثـــــين بعـــــد المائــــــة  المائـــــة والعشـــــرين بعــــــد والسادســـــة
  ٢٤ق٣٧ت  مو  ١٥ق٣١ت  مو  ٢١ق٢٨ت  مو ١١ق٢٢ت  مو ٥٢ق٢١ت  مو ٢٤ق٢٠ت  م (القــــــــــــرارات

 ١ق١٢١ت  مو ١ق١١٢ت  مو ١ق١٠٢ت  مو ١٠ق٩٧ت  مو ٣٨ق٥٧ت  مو ٣٧ق٥٣ت  مو ٢٩ق٥٣ت  مو
 .)٣(١٣٤م توالمقرر اإلجرائي  ١٣ق١٣٢وم ت ٨ق١٢٦ت  مو ٨ق١٢٢ت  مو
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  ٤المادة 
لممثلــــي األمــــم المتحــــدة والمنظمــــات الدوليــــة الحكوميــــة األخــــرى التــــي أقامــــت   

مـــن الدســـتور أن يشـــتركوا بـــدون  ٧٠المنظمـــة معهـــا عالقـــات فعالـــة بمقتضـــى المـــادة 
لجانـــه، وذلـــك مـــع عـــدم تصـــويت فـــي المـــداوالت التـــي تـــدور فـــي جلســـات المجلـــس و 

اإلخــالل بأحكــام االتفاقــات القائمــة فــي هــذا الخصــوص. ولهــؤالء الممثلــين كــذلك أن 
يحضــروا مــا يــدور مــن مــداوالت فــي جلســات اللجــان الفرعيــة أو التقســيمات األخــرى 

  وأن يشتركوا في هذه المداوالت دون تصويت إذا دعوا لذلك.
هــا بالمنظمــة عالقــات رســمية أن ولممثلــي المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تربط  

يشتركوا في مداوالت المجلـس علـى النحـو الـوارد بشـأن االشـتراك فـي جمعيـة الصـحة 
فـــي "المبـــادئ التـــي تحكـــم العالقـــات بـــين منظمـــة الصـــحة العالميـــة والمنظمـــات غيـــر 

  ١الحكومية".
  الدورات
  ٥المادة 

موعـد ومكـان يعقد المجلس دورتين علـى األقـل فـي السـنة. ويحـدد فـي كـل دورة   
    انعقاد دورته التالية.

يرســـل المـــدير العـــام الـــدعوات لعقـــد المجلـــس قبـــل بدايـــة الـــدورة العاديـــة بثمانيـــة   
أســابيع إلــى أعضــاء المجلــس وٕالــى الــدول األعضــاء والــدول األعضــاء المنتســبة وٕالــى 

  والتي ُتْدعى إليفاد مـن يمثلها في الدورة. ٤المنظمات المشار إليها في المادة 
يرســل المــدير العــام الوثــائق المتعلقــة بالــدورة قبــل افتتــاح أعمــال الــدورة العاديــة و   

لكترونــي إلتقــل عــن ســتة أســابيع. وتتــاح هــذه الوثــائق فــي شــكلها ا للمجلــس بفتــرة ال
  بلغات عمل المجلس على موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت.

حتــــوي علــــى وينبغــــي أن تكــــون وثــــائق الــــدورة مطابقــــة لوظــــائف المجلــــس وأن ت  
توصــيات واضــحة بإجـــراءات يتخــذها المجلــس، وعلــى المعلومــات التــي تــنص عليهــا 

  .١٨المادة 
  ٦المادة 

علـى طلـب مشـترك مـن أي عشـرة  ءً يدعو المـدير العـام لعقـد المجلـس كـذلك بنـا  
أعضــاء يوجــه إليــه كتابــة مــع ذكــر ســببه. ويــدعى المجلــس لالنعقــاد فــي هــذه الحالــة 

ستالم الطلب. وتعقد الدورة فـي المقـر الرئيسـي مـا لـم يقـرر ثالثين يوما من اخالل 
المــدير العــام، بالتشــاور مــع الــرئيس، غيــر ذلــك. ويقتصــر جــدول أعمــال مثــل هــذه 

  التي اقتضت عقدها. الدورة على المسائل

                                                            
 .٩٧انظر الصفحة    ١
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(ط) مـــــن ٢٨للمـــــادة  اً وٕاذا طـــــرأت أحـــــداث تقتضـــــي اتخـــــاذ إجـــــراء فـــــوري طبقـــــ  
ور مـــع الـــرئيس، أن يـــدعو المجلـــس لعقـــد دورة الدســـتور، يجـــوز للمـــدير العـــام، بالتشـــا

  استثنائية. ويحدد المدير العام تاريخ ومكان انعقاد الدورة.
  ٧المادة 

يتقــــرر حضــــور جلســــات المجلــــس، باإلضــــافة إلــــى أعضــــاء المجلــــس والبــــدالء   
  والمستشارين على النحو التالي:

ـــــس   (أ) ـــــي المجل ـــــة ف ـــــر الممثل ـــــدول األعضـــــاء غي ـــــة: ال ـــــدول الجلســـــات العلني وال
األعضاء المنتسبة وممثلو األمم المتحدة وغيرهـا مـن المنظمـات المحـددة فـي 

  وعامة الجمهور؛ أو ٤المادة 
ــــدول   (ب) ــــس وال ــــة فــــي المجل ــــر الممثل ــــدول األعضــــاء غي الجلســــات المفتوحــــة: ال

  األعضاء المنتسبة واألمانة؛ أو
موظفــو الجلســات الســرية، التــي تعقــد لغــرض خــاص وفــي ظــروف اســتثنائية:   (ج)

يقــــرر المجلــــس  قــــد األمانــــة األساســــيون وســــائر األشــــخاص اآلخــــرين الــــذين
  حضورهم.

 وتعقــــد جلســــات المجلــــس المتعلقــــة بترشــــيح المــــدير العــــام المنصــــوص عليهــــا  
، والجلســـــــات المتعلقـــــــة بتعيـــــــين المـــــــديرين اإلقليميـــــــين، وفقـــــــًا لمـــــــا ٥٢ المـــــــادة فـــــــي

لممثــــــل واحـــــد مــــــن كــــــل الفقـــــرة الفرعيــــــة (ب) أعــــــاله، إال أنـــــه يجــــــوز  عليــــــه تـــــنص
ممثلـــــة فــــي المجلـــــس ومــــن كـــــل دولــــة عضـــــو منتســــبة حضـــــور  غيــــر عضـــــو دولــــة
الجلســــات بــــدون حــــق المشــــاركة، كمــــا أنــــه لــــن تســــجل محاضــــر رســــمية لهــــذه  هــــذه

  الجلسات.
  جدول األعمال

  ٨المادة 
يعد المدير العام مسودة لجدول األعمال المؤقت لكل دورة من دورات المجلـس   

عضــاء والــدول األعضــاء المنتســبة فــي غضــون أربعــة أســابيع وتعمــم علــى الــدول األ
  بعد اختتام دورته السابقة.

يتعـــين أن يصـــل أي اقتـــراح يرمـــي إلـــى إدراج أي بنـــد مـــن البنـــود فـــي جـــدول   
إلــى المــدير العــام فــي موعــد  ٩مــن المــادة  (ه)و (د)و (ج) الفقــرات بموجــباألعمــال 
بعــد إحالــة جــدول األعمــال المؤقــت أو عشــرة أســابيع قبــل  اً عشــر أســبوع إثنــاأقصــاه 

  بداية الدورة، أيهما كان األول.
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يضــع المــدير العــام، بالتشــاور مــع أعضــاء مكتــب المجلــس، جــدول األعمــال   
مســـودة جــدول األعمــال المؤقــت وأي اقتراحــات يــتم  المؤقــت لكــل دورة علــى أســاس

  دة.تلقيها في إطار الفقرة الثانية من هذه الما
وحيثما يرى المدير العام وأعضـاء المكتـب أن مـن الضـروري التوصـية بتأجيـل   

أو استبعاد االقتراحات التي يتم تلقيها في إطار الفقرة الثانية مـن هـذه المـادة، يشـتمل 
  جدول األعمال المؤقت على توضيح لهذه التوصية.

ــ   يهــا فــي مــع أي توصــيات مــن المشــار إل اً مشــروح اً ويرســل جــدول أعمــال مؤقت
أو  ٥الفقــرة الرابعــة مــن هــذه المــادة مشــفوعًا بإشــعار الــدعوة التــي توجــه وفقــًا للمــادة 

  مقتضى الحال.حسب  ٦المادة 
  ٩المادة 

ـــــدورات بمقتضـــــى المـــــادة    ، ٦فيمـــــا عـــــدا الحـــــاالت التـــــي يـــــدعى فيهـــــا لعقـــــد ال
، يجـــب أن يتضـــمن جـــدول األعمـــال المؤقـــت لكـــل دورة فيمـــا ٨بأحكـــام المـــادة  ورهنـــاً 

  يتضمنه:
  جميع البنود التي أمرت جمعية الصحة بإدراجها؛  (أ)

  جميع البنود التي أمر المجلس في دورة سابقة بإدراجها؛  (ب)
  أي بند تقترحه دولة عضو أو دولة عضو منتسبة بالمنظمة؛  (ج)
أي بند تقترحه األمـم المتحـدة، رهنـًا بـإجراء مـا قـد يلـزم بشـأنه مـن المشـاورات   (د)

  ن المدير العام واألمين العام لألمم المتحدة؛التمهيدية بي
  أي بند تقترحه وكالة متخصصة دخلت معها المنظمة في عالقات فعلية؛  (ه)
  أي بند يقترحه المدير العام.  (و)

 (ه)و (د)و (ج)كــل بنــد ُيقتــرح إدراجــه فــي جــدول األعمــال بموجــب الفقــرات 
أعاله يصاحب بمذكرة إيضاحية، باستثناء البنـود الدائمـة أو المتكـررة المقترحـة  (و)و

  .(و)  من المدير العام بموجب الفقرة
  ١٠المادة 

، ٦فيما عدا حـاالت الـدورات االسـتثنائية التـي تـدعى لالنعقـاد بمقتضـى المـادة   
أو أكثـر ذا  أن تقتـرح بنـدًا إضـافياً  ٩المشار إليها فـي المـادة فإنه ألي من الجهات 

بعـد الموعـد النهـائي المشـار  طابع عاجل إلدراجـه فـي جـدول أعمـال مؤقـت تكميلـي
وقبــل اليــوم الــذي تفتــتح فيــه الــدورة. ويكــون أي  ٨إليــه فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

اقتراح كهذا مشفوعًا ببيان يؤيـده مـن الجهـة التـي أعدتـه. ويـدرج المـدير العـام أي بنـد 
ل مؤقــت تكميلــي يبحثــه المجلــس التنفيــذي مــع جــدول األعمــال كهــذا فــي جــدول أعمــا

  المؤقت.
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  مكرراً  ١٠المادة 
ــًا لواليتــه الدســتورية   وبعــد مراعــاة قــرارات جمعيــة الصــحة  ،يعتمــد المجلــس، وفق

دورة علــى   لكــل  االفتتاحيــة  الجلســة  فــي  العالميــة ومقرراتهــا اإلجرائيــة، جــدول أعمالــه
أي تكملــة لــه. وللمجلــس أن يقــرر، عنــد اعتمــاده  أســاس جــدول األعمــال المؤقــت مــع

جـــدول أعمالـــه، أن يضـــيف إلـــى جـــدول األعمـــال المؤقـــت وأي تكملـــة لـــه أو يحـــذف 
  منهما أو يعدلهما.

  ١١المادة 
ال يشرع المجلس، ما لم يقرر خالف ذلك، في مناقشة أي بند وارد فـي جـدول   

موافاة األعضـاء بالوثـائق  األعمال إال بعد مرور ثمان وأربعين ساعة على األقل من
  المتعلقة به.

  أعضاء مكتب المجلس
  ١٢المادة 

ينتخــــب المجلــــس أعضــــاء مكتبــــه، أي الــــرئيس وأربعــــة نــــواب للــــرئيس ومقــــررًا   
واحــدًا، مــن بــين أعضــائه كــل عــام فــي أول دورة يعقــدها بعــد انعقــاد جمعيــة الصــحة، 

مكتــــب هــــؤالء فــــي حســــب مبــــدأ التنــــاوب بــــين األقــــاليم الجغرافيــــة. ويظــــل أعضــــاء ال
يصبح الرئيس أهـًال إلعـادة انتخابـه إال  مناصبهم حتى يتم انتخاب من يخلفونهم. وال
  بعد انقضاء عامين على انتهاء فترة رئاسته.
  ١٣المادة 

باإلضــــــــافة إلــــــــى ممارســــــــة الصــــــــالحيات المخولــــــــة لــــــــه فــــــــي موضــــــــع آخــــــــر   
ـــام كـــل جلســـة مـــن جلســـات  هـــذا مـــن ـــاح واختت ـــرئيس افتت المجلـــس، النظـــام، يعلـــن ال

المناقشـــــــات، ويعطـــــــي حـــــــق الـــــــتكلم، ويوجـــــــه األســـــــئلة، ويعلـــــــن القـــــــرارات  ويوجـــــــه
تطبيــــق هــــذا النظــــام. ويعطــــي الــــرئيس إلــــى المتكلمــــين حــــق الــــتكلم بترتيــــب  ويــــؤمن

يتصــل بالموضــوع المطــروح  طلبــاتهم. وللــرئيس أن ينبــه أي مــتكلم إلــى أن كالمــه ال
  للمناقشة.

  ١٤المادة 
مــا أو عــن جــزء منهــا، فعليــه أن يعــين أحــد نــواب  إذا تغيــب الــرئيس عــن جلســة  

الــرئيس لتــولي الرئاســة. ويتبــع نفــس اإلجــراء حــين يتعــذر علــى الــرئيس حضــور دورة 
  من دورات المجلس.
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وٕاذا تعــــذر علــــى الــــرئيس أن يقــــوم بهــــذا التعيــــين، انتخــــب المجلــــس أحــــد نــــواب   
  الرئيس لتولي الرئاسة خالل الدورة أو الجلسة.

  مكرراً  ١٤المادة 
نائـــب الـــرئيس حــــق التصـــويت غيـــر أن بإمكانـــه، عنــــد أو  الـــرئيس يملـــكال و     

  .٢٧طبقًا ألحكام المادة  الضرورة، تعيين بديل عنه من وفد بلده
  ١٥المادة 

 اً إذا تعــذر علــى الــرئيس ألي ســبب أن يــتم فتــرة رئاســته، انتخــب المجلــس رئيســ  
  للمدة الباقية من فترة رئاسته. اً جديد
ذر علــى الــرئيس القيــام بأعبــاء منصــبه فيمــا بــين الــدورات قــام أحــد نــواب وٕاذا تعــ  

لـه لتـولي  اً الرئيس بهذه األعباء مكانه. ويحدد الترتيب الذي يـدعى نـواب الـرئيس وفقـ
  الرئاسة بالقرعة في الدورة التي يجري فيها االنتخاب.
  لجان المجلس

  ١٦المادة 
إلنشائه لبحث أي بند مـن البنـود للمجلس أن ينشئ من اللجان ما يرى ضرورة   

الــواردة فــي جــدول أعمالــه وتقــديم تقريــر عنــه. وتتشــكل اللجــان الدائمــة التــي ينشــئها 
المجلـــس مـــن أعضـــاء المجلـــس أو بـــدالئهم (يشـــار إليهـــا فـــي هـــذه المـــواد علـــى أنهـــا 

  األعضـــــاء  "اللجـــــان المحـــــدودة العضـــــوية"). ويكـــــون لكـــــل الـــــدول األعضـــــاء والـــــدول
. وتكـــون جميـــع اللجـــان ٣حضـــور جلســـات هـــذه اللجـــان وفقـــًا للمـــادة   حـــق  المنتســـبة

األخرى غير اللجان الدائمة لجانًا مفتوحـة العضـوية تشـكل مـن جميـع الـدول المهتمـة 
األعضـــاء فـــي المنظمـــة (ويشـــار إلـــى هـــذه اللجـــان فـــي هـــذه المـــواد علـــى أنهـــا "لجـــان 

ص أو فـي ظـروف مفتوحة العضوية")، ما لم يقرر المجلس خالف ذلك، لغـرض خـا
  استثنائية.

يحــــــدد المجلــــــس تشــــــكيل اللجــــــان المحــــــدودة العضــــــوية، بعــــــد االســــــتماع إلــــــى   
يضــــــــمن فيمــــــــا يتعلــــــــق بعضــــــــوية المجلــــــــس،  اقتراحــــــــات مــــــــن الــــــــرئيس، ممــــــــا أيـــــــة

التمثيــــــــــــــل الجغرافــــــــــــــي العــــــــــــــادل والتــــــــــــــوازن بــــــــــــــين الجنســــــــــــــين  مبــــــــــــــادئ احتــــــــــــــرام
ــــل ــــوازن والتمثي ــــدان المتقدمــــة وا المت ــــة والبل ــــدان النامي ـــــلبلللبل ــــة ــ ــــي تمــــر بمرحل دان الت
  انتقالية. 

وفي اللجان المحدودة العضوية يعين المجلس، أو فـي حالـة عـدم انعقـاده تعـين   
ـــنهم، علـــى  اللجـــان ذاتهـــا، الرؤســـاء وأي أعضـــاء مكاتـــب آخـــرين تـــرى ضـــرورة لتعيي

احتــــرام مبــــادئ التمثيــــل الجغرافــــي العــــادل والتــــوازن بــــين الجنســــين والتمثيــــل   أســــاس
للبلدان النامية والبلدان المتقدمة والبلـدان التـي تمـر بمرحلـة انتقاليـة، بمـا فـي  المتوازن

رئاسة مختلف اللجان ويتناوب الرئيس والموظفون بصـورة ذلك التمثيل المتوازن في 
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منتظمة بين األقاليم، وحيثما أمكن، بـين البلـدان المتقدمـة والبلـدان الناميـة والبلـدان 
  األقاليم. داخل هذه التي تمر بمرحلة انتقالية

وفــي اللجــان المفتوحــة العضــوية، يعــين المجلــس، أو فــي حالــة عــدم انعقــاده   
اللجـــــــــــــان ذاتهــــــــــــا، الرؤســـــــــــــاء وأي أعضـــــــــــــاء مكاتــــــــــــب آخـــــــــــــرين تـــــــــــــرى   تعــــــــــــين
 على أساس احترام مبادئ التمثيل الجغرافـي العـادل والتـوازن بـين  لتعيينهم،  ضرورة

والبلدان المتقدمة والبلدان التي تمر بمرحلـة الجنسين والتمثيل المتوازن للبلدان النامية 
  انتقالية.
ويبحــث المجلــس مــن آن آلخــر مــدى الحاجــة إلــى اإلبقــاء علــى أيــة لجنــة مــن   

  اللجان التي أنشئت تحت سلطته.
  مكرراً  ١٦المادة 

فـي هـذا النظـام   رهنًا بأي قرار صادر عن المجلس، وكمـا هـو منصـوص عليـه  
ـــذي يحكـــم تصـــري ف أعمـــال اللجـــان التـــي ينشـــئها المجلـــس ويحكـــم يكـــون اإلجـــراء ال

التصـــويت فيهـــا متطابقـــًا، قـــدر المســـتطاع مـــن الناحيـــة العمليـــة، مـــع المـــواد المتعلقـــة 
بتصـــــريف األعمـــــال والتصـــــويت فـــــي جلســـــات المجلـــــس العامـــــة. وتصـــــّرف اللجـــــان 
ـــــة عـــــدم  ـــــي حال ـــــي اآلراء. وف ـــــق ف ـــــى أســـــاس التواف المفتوحـــــة العضـــــوية أعمالهـــــا عل

وصــل إلــى التوافــق فــي اآلراء، يبّلــغ المجلــس بــاختالف اآلراء فــي تلــك مــن الت الــتمكن
  اللجان.
في حالة اللجان المحـدودة العضـوية تشـكل أغلبيـة األعضـاء النصـاب القـانوني   
  الالزم.
وال يتم أي تمييز من حيث حقوق المشاركة في اللجان المفتوحة العضـوية بـين   

 في المجلس. أعضاء المجلس والدول األعضاء غير الممثلة

  األمانة العامة
  ١٧المادة 

للمجلـــس وألي تقســـيم يتفـــرع عنـــه.  اً يكـــون المـــدير العـــام، بحكـــم منصـــبه، أمينـــ  
  وللمدير العام أن يفوض هذه الوظائف إلى غيره.

  ١٨المادة 
واإلداريـة والماليـة التـي  التقنيـةإلـى المجلـس عـن اآلثـار  اً يقدم المدير العام تقرير   

  ند من بنود جدول األعمال المعروضة على المجلس.قد تترتب على كل ب
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  ١٩المادة 
للمدير العام أو ألي عضو يحدده من أعضـاء األمانـة العامـة أن يـدلي فـي أي   

  وقت ببيانات شفوية أو خطية بشأن أية مسألة مطروحة.
  ٢٠المادة 

تعـــــــد األمانـــــــة العامـــــــة محاضـــــــر مـــــــوجزة للجلســـــــات. وتعـــــــد هـــــــذه المحاضـــــــر   
ــــــت ممكــــــن بعــــــد  بلغــــــات المــــــوجزة ــــــي أقــــــرب وق ــــــى األعضــــــاء ف العمــــــل وتــــــوزع عل
ـــــغ األعضـــــاء األمانـــــة العامـــــة كتابـــــة، خـــــالل  اختتـــــام الجلســـــات المتعلقـــــة بهـــــا. ويبّل
التــي يحــددها المــدير العــام مــع مراعــاة الظــروف، بأيــة تصــحيحات يرغبــون فــي  الفتــرة

  إجرائها.
  ٢١المادة 

لس، التي تحتـوي علـى جميـع يبلغ المدير العام تقارير كل دورة من دورات المج  
القــــرارات والتوصــــيات وغيرهــــا مــــن المقــــررات اإلجرائيــــة الرســــمية وكــــذلك المحاضــــر 
الموجزة للمجلس ولجانه، إلـى جميـع الـدول األعضـاء والـدول األعضـاء المنتسـبة فـي 
المنظمــة. وتقــدم هــذه التقــارير كــذلك إلــى جمعيــة الصــحة الالحقــة حتــى يتســنى لهــا 

مــًا مــن إجــراءات ألغــراض العلــم أو االعتمــاد أو اإلقــرار مــع إيــالء تــراه مالئ اتخــاذ مــا
االعتبــار للوظــائف الخاصــة بكــل مــن جمعيــة الصــحة والمجلــس التنفيــذي علــى نحــو 

  نص عليه دستور المنظمة. ما
  ١اللغات
  ٢٢المادة 

اللغــات الرســمية ولغــات العمــل فــي المجلــس هــي اللغــات األســبانية واإلنكليزيــة   
 نية والعربية والفرنسية.والروسية والصي

  ٢٣المادة 
تتـــــرجم الكلمـــــات التـــــي ُتلقـــــى بـــــأي لغـــــة مـــــن اللغـــــات الرســـــمية ترجمـــــة فوريـــــة   
ـــــع جلســــات المجــــــاللغــــات الرســــمية األخــــرى وذلــــك فــــي جمي إلــــى ان التــــي ــــــلس واللجـ

  ُينشئها.
  ٢٤المادة 

ألي عضو أو ممثل لدولة عضو أو لعضـو منتسـب أو لدولـة مـدعوة وليسـت   
أن يــتكلم بلغــة غيــر اللغــات الرســمية. وفــي هــذه الحالــة يكــون عليــه هــو أن  اً عضــو

يـــوفر الترجمـــة الفوريـــة إلـــى إحـــدى لغـــات العمـــل. وللمتـــرجمين الفـــوريين التـــابعين 

                                                            
  .١٣-٣١ع  ص  جانظر القرار     ١
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لألمانــة العامــة، لــدى الترجمــة إلــى لغــات العمــل األخــرى، أن يســتندوا إلــى الترجمــة 
  الرسمية األولى. الفورية التي تجرى باللغة

  ٢٥دة الما
ـــوفر جميـــع القـــرارات والتوصـــيات وســـائر المقـــررات الرســـمية للمجلـــس بلغـــات    ت

  العمل.

  تصريف األعمال
  ٢٦المادة 

  .اً قانوني اً يشكل ثلثا أعضاء المجلس نصاب  

  ٢٧المادة 
مـن الدســتور  ٢٤للمـادة  اً للعضـو فـي أي وقـت أن يطلـب مـن بديلـه المعـين وفقـ  

علـى  ءً ن أيـة مسـألة. كـذلك يجـوز للـرئيس، بنـاأن يتكلم وأن يصوت بالنيابة عنه بشأ
طلب العضو أو بديلـه، أن يسـمح لمستشـار بـالكالم فـي أي نقطـة معينـة، كمـا يجـوز 

للمستشــار بــالكالم والتصــويت بشــأن أي مســألة فــي غيــاب العضــو أو لــه أن يســمح 
  أو بديله منه ذلك كتابة. بديله إذا طلب العضو

  ٢٨المادة 
  التي يسمح بها لكل متكلم.للمجلس أن يحدد المدة   

  مكرراً  ٢٨المادة 
 فيمـا المجلـس فيهـا ينظـر لكي إجرائية مقررات أو بقرارات اقتراحات تقديم يجوز  
 مـن كـان إذا أنـه بيـد. الـدورة مـن األول اليوم اختتام حتى األعمال جدول ببنود يتعلق
 موعــد فــي االقتراحــات هــذه مثــل تقــديم جــاز أقــل، أو يــومين تســتمر أن لــدورة المقــرر
 هـــذه مثـــل بـــإدراج يســـمح أن للمجلـــس ويجـــوز. الـــدورة افتتـــاح قبـــل ســـاعة ٤٨ أقصـــاه

  .مناسباً  ذلك رأى إذا متأخر وقت في االقتراحات

  مكررًا ثانياً   ٢٨المادة 
 األحـــــوال فـــــي األعمـــــال جـــــدول ببنـــــود المتعلقـــــة والتعـــــديالت االقتراحـــــات تقـــــدم  
 يجـوز، وال. الوفـود علـى منهـا نسـخاً  يعمـم الذي العام المدير إلى وتسلَّم كتابةً  العادية

 فــي للتصــويت يطــرح أن أو اقتــراح أي ينــاقش أن ذلــك، خــالف المجلــس قــرر إذا إال
 جميــع علــى منــه نســخ تعمــيم ســبق قــد كــان إذا إال المجلــس جلســات مــن جلســة أيــة

 يســـمح أن للـــرئيس يجـــوز ذلـــك ومـــع. األقـــل علـــى ســـاعة ٢٤ بمـــدة ذلـــك قبـــل الوفـــود
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 عممـت قد كانت إذا أو عممت قد تكن لم وٕان حتى فيها، والنظر التعديالت بمناقشة
  .فقط ذاته اليوم في

  ٢٩المادة 
للعضــو أثنــاء مناقشــة أي مســألة أن يثيــر نقطــة نظــام. ويبــت الــرئيس فــي نقطــة   

النظام فورا. وللعضو أن يطعن في قرار الرئيس، وفي هذه الحالة يطـرح الطعـن فـورا 
يت. وال يجوز للعضو الذي يـتكلم فـي نقطـة نظـام أن يتعـرض لجـوهر المسـألة للتصو 

 قيد المناقشة بل عليه أن يقصر كالمه على نقطة النظام.

  ٣٠المادة 
للـــرئيس أثنـــاء المناقشـــة أن يعلـــن قائمـــة المتكلمـــين، ولـــه، بموافقـــة المجلـــس، أن   

ألي عضـو إذا رأى  يعلن إقفال هذه القائمة. على أن له مع ذلك أن يعطي حق الـرد
  وجها لذلك إثر كلمة ألقيت بعد إعالنه إقفال القائمة.

  مكرراً  ٣٠المادة 
 اإليجـاز يتوخـوا أن األعضـاء وعلى. يطلبه عضو ألي الرد حق الرئيس يعطي  
 الجلسـة نهايـة في ببياناتهم يدلوا أن ويستحسن الحق لهذا ممارستهم في اإلمكان قدر
  .الرد حق فيها طلبوا التي

  ٣١المادة 
تكــــــــــون لالقتراحــــــــــات المبينــــــــــة أدنــــــــــاه أســــــــــبقية علــــــــــى جميــــــــــع المشــــــــــروعات   

األخـــرى المطروحـــة فـــي الجلســـة مـــا عـــدا نقطـــة النظـــام، وذلـــك حســـب  واالقتراحـــات
  الترتيب التالي:

(   اقتراح تعليق الجلسة؛  (أ
  اقتراح رفع الجلسة؛  (ب)
  اقتراح تأجيل مناقشة البند المطروح؛  (ج)
  باب المناقشة في البند المطروح.اقتراح إقفال   (د)

  ٣٢المادة 
، يطــرح للتصــويت أي اقتــراح يطلــب البــت فــي ٣١مــع مراعــاة مــا جــاء بالمــادة   

ــــه وذلــــك قبــــل إجــــراء  ــــإقرار أي اقتــــراح معــــروض علي مســــألة اختصــــاص المجلــــس ب
  التصويت على هذا االقتراح األخير.
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  ٣٣المادة 
ليـق الجلسـة أو رفعهـا. وال يجـوز للعضو، أثناء مناقشـة أي مسـألة، أن يقتـرح تع  

  مناقشة مثل هذا االقتراح بل يجب طرحه للتصويت على الفور.

والمقصـــود، ألغـــراض هـــذا النظـــام بعبـــارة "تعليـــق الجلســـة" هـــو تأجيـــل أعمـــال   
الجلسة مؤقتـا. والمقصـود بعبـارة "رفـع الجلسـة" هـو إنهـاء كافـة األعمـال إلـى أن تعقـد 

  جلسة أخرى.

  ٣٤المادة 
أثنـــاء مناقشـــة أيـــة مســـألة، أن يقتـــرح تأجيـــل مناقشـــة البنـــد المطـــروح.  للعضـــو،  

ويجـــوز لمــــتكلم واحــــد، باإلضــــافة إلــــى مقـــدم االقتــــراح، أن يــــتكلم فــــي تأييــــد االقتــــراح 
  ولمتكلم واحد أن يتكلم في معارضته ثم يطرح اقتراح تأجيل المناقشة فورا للتصويت.

  ٣٥المادة 
اب المناقشـة بشــأن البنـد المطـروح ســواء للعضـو أن يقتـرح فـي أي وقــت إقفـال بـ  

وجــد أو لــم يوجــد عضــو آخــر أبــدى رغبتــه فــي الكــالم. وٕاذا طلــب اإلذن للــتكلم فــي 
معارضـــة إقفـــال بـــاب المناقشـــة جـــاز منحـــه الثنـــين مـــن المتكلمـــين علـــى األكثـــر، ثـــم 
يطــرح االقتــراح فــورا للتصــويت. وٕاذا أيــد المجلــس إقفــال بــاب المناقشــة، أعلــن الــرئيس 

له. ويكتفي المجلس بعد ذلك بالتصويت على االقتراح أو االقتراحات التي قـدمت إقفا
  قبل إقفال باب المناقشة.

  ٣٦المادة 
للعضــو أن يقتــرح إجــراء تصــويت مســتقل علــى أجــزاء أي اقتــراح أو تعــديل وٕاذا   

أثير اعتراض على طلـب التجزئـة طـرح اقتـراح التجزئـة للتصـويت. وال يسـمح بـالكالم 
التجزئــة إال لمتكلمــين اثنــين يؤيدانــه ومتكلمــين اثنــين يعارضــانه. وٕاذا قبــل  فــي اقتــراح

اقتراح التجزئة طرحـت أجـزاء االقتـراح أو التعـديل التـي تمـت الموافقـة عليهـا منفصـلة 
للتصــويت بعــد ذلــك برمتهــا. وٕاذا رفضــت جميــع أجــزاء منطــوق االقتــراح أو التعــديل، 

  ه.اعتبر االقتراح أو التعديل مرفوضا برمت

  ٣٧المادة 
عنـــد اقتـــراح تعـــديل علـــى اقتـــراح مـــا، يجـــري التصـــويت علـــى التعـــديل أوال. وٕاذا   

اقترح تعديالن أو أكثر على اقتراح ما، صوت المجلـس أوال علـى التعـديل الـذي يـرى 
الـرئيس أنــه األبعــد مــن حيــث الجــوهر عـن االقتــراح األصــلي، ثــم علــى التعــديل األقــل 

تطرح جميع التعديالت للتصويت. إال أنه حيثما كان دواليك حتى منه بعدا، وهكذا 
ن هـــذا التعـــديل إمنطويـــا بالضـــرورة علـــى رفـــض تعـــديل آخـــر، فـــ  اعتمـــاد تعـــديل مـــا
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وٕاذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، طرح االقتراح بصـيغته  األخير ال يطرح للتصويت.
  المعدلة للتصويت.

إضـافة شـيء إلـى جـزء  ويعتبر أي اقتراح تعديال القتـراح آخـر إذا اقتصـر علـى  
من هذا االقتراح اآلخر أو على حذف شيء منه أو على إجراء تغيير فيه. واالقتراح 

  الذي هو بديل القتراح ما يعتبر اقتراحا.

  ٣٨المادة 
ــدم اقتراحــان أو أكثــر للتصــويت صــوت المجلــس علــى االقتراحــات حســب    إذا ُق

خــالف ذلــك، ومــا لــم تغــن  ترتيــب تعميمهــا علــى جميــع الوفــود، مــا لــم يقــرر المجلــس
نتيجــــة التصــــويت علــــى أحــــد االقتراحــــات عــــن أي تصــــويت آخــــر علــــى االقتــــراح أو 

  االقتراحات التي التزال معلقة.

  ٣٩المادة 
لصــاحب االقتــراح أن يســحب اقتراحــه فــي أي وقــت قبــل بــدء التصــويت عليــه   

راح شــريطة أال يكــون اقتراحــه قــد عــدل أو، إذا كــان قــد عــدل، أن يقبــل صــاحب اقتــ
وألي عضــــو آخــــر أن يعيــــد تقــــديم االقتــــراح المســــحوب علــــى هــــذه  التعــــديل ســــحبه.

 الصورة.

  ٤٠المادة 
إذا تم إقرار أو رفض اقتراح ما فال يجـوز إعـادة النظـر فيـه فـي نفـس الـدورة إال   

إذا قرر المجلس ذلك بأغلبية ثلثي األعضـاء الحاضـرين والمشـتركين فـي التصـويت. 
ح إعــادة النظــر الثنــين فقــط مــن المتكلمــين فــي معارضــته ثــم ويســمح بــالتكلم فــي اقتــرا

  يطرح االقتراح فورا للتصويت.

  ٤١المادة 
  للرئيس في أي وقت أن يطلب تأييد أي اقتراح أو مشروع أو قرار أو تعديل.  

  التصويت
  ٤٢المادة 

لكل عضو في المجلس صـوت واحـد. والمقصـود بعبـارة "األعضـاء الحاضـرون   
تصويت" ألغراض هـذا النظـام األعضـاء الـذين يـدلون بأصـواتهم والمشتركون في ال

إيجابــــا أو ســــلبا بصــــورة ســــليمة. أمــــا األعضــــاء الــــذين يمتنعــــون عــــن التصــــويت 
  مصوتين. فيعتبرون غير
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  ٤٣المادة 
تتخـــذ قـــرارات المجلـــس التنفيـــذي فـــي المســـائل الهامـــة بأغلبيـــة ثلثـــي األعضـــاء   

  هذه المسائل ما يلي: الحاضرين والمشتركين في التصويت. وتتضمن
) الموافقــــــة علــــــى ٢) إقــــــرار االتفاقيــــــات واالتفاقــــــات، (١توصــــــيات بشــــــأن: (  (أ)

االتفاقـــات التــــي تقــــام بمقتضــــاها عالقــــة بـــين المنظمــــة وبــــين األمــــم المتحــــدة 
مــــن  ٧٢و ٧٠و ٦٩والمنظمــــات والوكــــاالت الحكوميــــة الدوليــــة وفقــــًا للمــــواد 

نيــــــــــــة العمــــــــــــل الفعليــــــــــــة، ) ميزا٤تعــــــــــــديالت الدســــــــــــتور، ( )٣الدســــــــــــتور، (
مـن  ٧امتيازات التصويت والخدمات لدولة عضو بمقتضـى المـادة  وقف )٥(

  الدستور؛
  قرارات تقضي بوقف العمل بهذا النظام الداخلي أو تعديله.  (ب)

قـــرارات المجلـــس الخاصـــة بالمســـائل األخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك القـــرارات الخاصـــة   
بأغلبيــة الثلثــين، تتخــذ بأغلبيــة األعضــاء بتحديــد مســائل إضــافية تتخــذ فيهــا القــرارات 

الحاضــرين والمشــتركين فــي التصــويت، وذلــك مــا لــم يحــدد دســتور المنظمــة أو تقــرر 
  جمعية الصحة خالف ذلك أو يقِض هذا النظام بغير ذلك.

  ٤٤المادة 
إذا انقســـمت األصـــوات بالتســـاوي فـــي التصـــويت علـــى مســـألة غيـــر االنتخـــاب   

 .اً اعتبر االقتراح مرفوض

  ٤٥لمادة ا
يصــوت المجلــس فــي األحــوال العاديــة برفــع األيــدي. علــى أن ألي عضــو أن   

يطلب التصويت بنداء األسماء. ويجري نداء األسماء في هذه الحالة حسـب الترتيـب 
  بالعضو الذي يحدد اسمه بالقرعة. ءً األبجدي ألسماء األعضاء، ابتدا

  ٤٦المادة 
  داء األسماء في المحضر.يثبت تصويت كل عضو مشترك في التصويت بن  

  ٤٧المادة 
بعــــد أن يعلــــن الــــرئيس بــــدء التصــــويت ال يجــــوز ألي عضــــو أن يقطــــع عمليــــة   

  التصويت إال إلثارة نقطة نظام تتعلق بطريقة التصويت الفعلية.
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  مكرراً ٤٧المادة 
 يقتصـر مقتضـب ببيـان يـدلي أن عضـو ألي يجوز التصويت، ينتهي أن بعد

 تصــويته تعليــل موضــوع فــي يتحــدث أن االقتــراح لمقــدم ولــيس. تصــويته تعليــل علــى
  .ُعّدل قد كان إذا إالّ  اقتراحه، بشأن

  ٤٨المادة 
تجرى االنتخابات في األحوال العادية باالقتراع السري. وفيما عـدا حالـة ترشـيح   

المــدير العــام وتعيــين المــديرين اإلقليميــين، للمجلــس، مــا لــم يكــن هنــاك اعتــراض، أن 
شــح متفــق عليــه أو قائمــة مرشــحين متفــق عليهــا، دون اقتــراع. ومتــى يقــرر اختيــار مر 

كـــان االقتـــراع مطلوبـــا يعـــين الـــرئيس مـــن بـــين األعضـــاء الحاضـــرين حاســـبين اثنـــين 
  للمساعدة في عد األصوات.

  .٥٢للمادة  اً ويكون قرار ترشيح المدير العام باالقتراع السري وفق  
ـــ   ر اإلقليمـــي لمـــدة خمـــس ســـنوات مـــن الدســـتور، يعـــين المـــدي ٥٤بالمـــادة  اً ورهن

  ويجوز إعادة تعيينه مرة واحدة فقط.
  ٤٩المادة 

عـــالوة علـــى الحـــاالت المنصـــوص عليهـــا فـــي موضـــع آخـــر مـــن هـــذا النظـــام،   
للمجلـــــــس أن يصـــــــّوت علـــــــى أيـــــــة مســـــــألة بـــــــاالقتراع الســـــــري إذا كـــــــان قـــــــد  يجـــــــوز
اتخـــــــاذ قـــــــرار بـــــــذلك بأغلبيـــــــة األعضـــــــاء الحاضـــــــرين والمشـــــــتركين فـــــــي  لـــــــه ســـــــبق

علــــى أنــــه ال يجــــوز التصــــويت بــــاالقتراع الســــري فــــي المســــائل الخاصــــة  تصــــويت.ال
  بالميزانية.

ويتعين أن يكون القرار الـذي يتخـذه المجلـس بمقتضـى هـذه المـادة بشـأن مـا إذا   
برفـع األيــدي فقـط. وٕاذا قــرر المجلــس  اً كـان يجــب التصـويت بــاالقتراع السـري، صــادر 

أن يصــّوت علــى مســألة معينــة بــاالقتراع الســري، فــال يجــوز طلــب التصــويت بطريقــة 
  أخرى وال اتخاذ قرار بذلك.

  ٥٠المادة 
، إذا أريــد شــغل مركــز انتخــابي واحــد ولــم يحصــل ٥٢مــع مراعــاة أحكــام المــادة   

جــري اقتــراع ثــان يقتصــر علــى أي مرشــح فــي االقتــراع األول علــى األغلبيــة الالزمــة أ
المرشــحين اللــذين حصــال علــى أكبــر عــدد مــن األصــوات. فــإذا انقســمت األصــوات 

  في االقتراع الثاني، يحسم الرئيس بين المرشحين بالقرعة. بالتساوي
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  ٥١المادة 
إذا أريــــد شــــغل مركــــزين انتخــــابيين أو أكثــــر فــــي وقــــت واحــــد وبشــــروط واحــــدة،   

علــى األغلبيــة الالزمــة فــي االقتــراع األول. وٕاذا  انتخــب مــن يحصــل مــن المرشــحين
كــان عــدد المرشــحين الحاصــلين علــى هــذه األغلبيــة أقــل مــن عــدد األمــاكن المطلــوب 
شــغلها أجريــت اقتراعــات إضــافية لشــغل المراكــز المتبقيــة مــع قصــر كــل اقتــراع علــى 
 عدد من المرشحين، الذين حصـلوا علـى أكبـر عـدد مـن األصـوات فـي االقتـراع الـذي

  سبقه، ال يزيد على ضعف عدد المراكز الشاغرة المتبقية.
  مكرراً  ٥١ المادة

 لعــدد يصــوت أن انتخــاب عمليــة فــي ،التصــويت عــن يمتنــع لــم مــا عضــو، كــل علــى
 تحمــل اقتـراع ورقـة وأيـة. شـغلها المـراد االنتخابيــة المراكـز لعـدد مسـاوٍ  المرشـحين مـن

 باطلـة تكـون شغلها المراد االنتخابية المراكز عدد من أقل أو أكثر األسماء من عدداً 
  .والغية

  مكررًا ثانياً  ٥١ المادة
 مـن أكثـر أو اثنـين ألن أكثر أو انتخابي مركز شغل انتخاب عملية في يتيسر لم إذا

 هـــــؤالء بـــــين اقتـــــراع يجـــــري األصـــــوات مـــــن متســـــاوٍ  عـــــدد علـــــى حصـــــلوا المرشـــــحين
 األمـــر اقتضـــى إذا مـــرات عـــدة اإلجـــراء هـــذا ويعـــاد. ينتخـــب أيهـــم لتحديـــد المرشـــحين

  ..ذلك
  ٥٢المادة 

 فيهــا يرشــح أن ُيقتضــى المجلــس دورات مــن دورة الفتتــاح المحــدد التــاريخ قبــل  
 لهـم بـأن األعضـاء الـدول العـام المـدير يخطـر األقـل، علـى أشـهر بتسـعة عـام، مدير
 .العام المدير لمنصب أحدهم المجلس يرشح أشخاصاً  يقترحوا أن

 أن وعليـه أكثـر، أو شخصـاً  العـام المـدير لمنصـب ترشـح أن عضو دولة ولكل  
 هــذه وترســل. شــخص لكـل أخــرى داعمــة معلومــات أيـة أو ذاتيــة ســيرة بترشــيحه يرفـق

 عنـــوان علـــى التنفيـــذي المجلـــس رئـــيس إلـــى مختـــوم ســـري مظـــروف فـــي الترشـــيحات
 للمنظمـة الرئيسـي المقر إلى تصل بحيث ،)سويسرا( بجنيف العالمية الصحة منظمة
 .أشهر أربعة عن يقل ال بما الدورة الفتتاح المحدد التاريخ قبل

 االجتمـاع بـدء قبـل الـواردة المقترحة الترشيحات مظاريف المجلس رئيس ويفتح  
 اللغـــات جميـــع إلـــى الداعمـــة والمعلومـــات الذاتيـــة الســـير جميـــع ترجمـــة يضـــمن بوقـــت

 ثالثـة قبـل األعضـاء الـدول جميـع إلى سرية، مظاريف في وٕارسالها ونسخها الرسمية
 .  الدورة الفتتاح المحدد التاريخ من أشهر

 والمعلومــات الذاتيــة والســير المقترحــة الترشــيحات العــام المــدير يرســل أن وبعــد  
ــحين منتــدى عقــد المجلــس رئــيس مــع بالتشــاور ســيتولى مباشــرة، الداعمــة  بــاب للُمرشَّ
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 وســُيدعى المشــاركة، األعضــاء والــدول األعضــاء الــدول لجميــع مفتــوح فيــه المشــاركة
ـــحون ـــدول لتعريـــف كافـــة الُمرشَّ . المســـاواة قـــدم علـــى وبرؤيـــاهم بأنفســـهم األعضـــاء ال
 قبـل شـهرين يتجـاوز ال موعـد فـي وسـُيعقد المجلـس رئـيس الُمرشَّـحين منتدى وسيرأس
ـــحين بمنتـــدى الخاصـــة األســـاليب المجلـــس وســـيقرر. الـــدورة افتتـــاح  ُيعقـــد ولـــن. الُمرشَّ
 .العام المدير لشغل منصب واحد شخص اقتراح حال في نالُمرشَّحي منتدى

 الفقـــرة فـــي إليـــه المشـــار النهـــائي  الموعـــد  بحلـــول ترشـــيحات أيـــة تـــرد لـــم وٕاذا  
 بهــذا األعضــاء الــدول جميــع بــإبالغ فــوراً  العــام المــدير يقــوم المــادة، هــذه مــن الثانيــة
 هــذه تصــل أن شــريطة المــادة لهــذه وفقــاً  لترشــيحهم أشخاصــاً  تقتــرح أن ولهــا األمــر،

 بأسـبوعين المجلـس دورة الفتتـاح المحـدد التـاريخ قبـل المجلـس رئـيس إلـى الترشيحات
 .ممكنة فرصة أقرب في الترشيحات بتلك األعضاء الدول الرئيس ويبلغ. األقل على

 المبــدئي الفــرز فــي المشــاركة فرصــة المجلــس أعضــاء لجميــع تتــاح أن وينبغــي  
ـــحين لكافـــة  ِقَبـــل مـــن المقترحـــة بالمعـــايير يفـــون ال الـــذين أولئـــك اســـتبعاد بغيـــة الُمرشَّ

 .الصحة جمعية ِقَبل من والمعتمدة المجلس

 علـــى التشـــديد مـــع ِقبلـــه، مـــن تحديـــدها يـــتم آليـــة خـــالل مـــن المجلـــس، ويقـــرر  
 الجغرافـي للتمثيـل الواجبـة المراعـاة ومـع والنزاهة، المهنية للمؤهالت العظمى األهمية
ـــحين مـــوجزة قائمـــة الجنســـين، بـــين والتـــوازن العـــادل  القائمـــة هـــذه وضـــع ويـــتم. بالُمرشَّ
ــــدء عنــــد المــــوجزة ــــدورة، ب ــــس ويقــــوم ال ــــإجراء أعضــــائه بكامــــل المجل  مــــع مقــــابالت ب
 .بعدها ممكنة فرصة أقرب في المختارين الُمرشَّحين

 اإلجابـة إلـى إضافة اختياره يتم ُمرشَّح كل يقدمه عرض من المقابالت وتتألف  
 الـدورة فتـرة تمديـد الضرورة، اقتضت إذا للمجلس ويمكن المجلس أعضاء أسئلة على

 .  الُمرشَّح واختيار المقابالت هذه إلجراء

 أشــــخاص ثالثـــة ترشــــيح فيهـــا يــــتم جلســـة لعقــــد موعـــد بتحديــــد المجلـــس ويقـــوم  
 وفــــي. المــــوجزة القائمـــة فــــي أســـماؤهم الــــواردة الُمرشَّـــحين بــــين مـــن الســــري بـــاالقتراع
ــحين، ثالثــة ترشــيح عمليــاً  تعــذر إذا االســتثنائية، الظــروف  وجــود حــال فــي كمــا ُمرشَّ
ـــح  ثالثـــة مـــن أقـــل عـــدد ترشـــيح يقـــرر أن للمجلـــس يجـــوز فقـــط، اثنـــين أو واحـــد ُمرشَّ

 .ُمرشَّحين

ـــحين ثالثـــة ولتســـمية    ورقـــة علـــى المجلـــس أعضـــاء مـــن عضـــو كـــل يكتـــب ُمرشَّ
 وســُينتخب. المــوجزة القائمــة مــن يختــارهم ُمرشَّــحين ثالثــة أســماء بــه الخاصــة االقتــراع

 عـدد كان وٕاذا. األول االقتراع في المطلوبة األغلبية على يحصلون الذين الُمرشَّحون
ــــحين  شــــغلها، المــــراد المراكــــز عــــدد مــــن أقــــل األغلبيــــة هــــذه علــــى الحاصــــلين الُمرشَّ
ــحون سيســتبعد  وٕاذا. اقتــراع كــل فــي األصــوات مــن عــدد أقــل علــى الحاصــلون الُمرشَّ
ــحان تعــادل  منفصــل اقتــراع ُيجــرى األصــوات، مــن عــدد أقــل علــى الحصــول فــي ُمرشَّ
 اآلليــة وتنطبــق. األصــوات مـن عــدد أقــل علــى يحصـل الــذي الُمرشَّــح وُيســتبعد بينهمـا
ــحين، ثالثــة مــن أقــل عــدد ترشــيح المجلــس يقــرر عنــدما نفســها  إجــراء بعــد وذلــك ُمرشَّ

 .الالزمة التعديالت
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 جلســة فــي الطريقــة بهــذه سيرشَّــحون الــذين األشــخاص أو الشــخص اســم وُيعلــن  
  .الصحة جمعية إلى وُيرفع للمجلس علنية

  وقف العمل بالنظام الداخلي وتعديله
  ٥٣المادة 

رهنــًا بأحكــام الدســتور ومــع مراعــاة المقــررات اإلجرائيــة ذات الصــلة الصــادرة   
وقــف العمــل بأيــة مــادة مــن  ٤٣يجــوز للمجلــس طبقــًا للمــادة   عــن جمعيــة الصــحة

شريطة أن ُيخَطر الرئيس باالقتراح الخـاص بهـذا الوقـف قبـل انعقـاد  مواد هذا النظام
الجلســـة التـــي ســـيعرض عليهـــا االقتـــراح بثمـــان وأربعـــين ســـاعة علـــى األقـــل وأن يبّلـــغ 

ربع وعشرين سـاعة. علـى الرئيس به األعضاء قبل الجلسة التي يقدم فيها االقتراح بأ
هــذا االقتــراح باإلجمــاع، بنــاء علــى مشــورة الــرئيس، أن أن للمجلــس، إذا كــان يؤيــد 

  علــى غــرض  ســابق. ويقتصــر أي وقــف مــن هــذا القبيــليقــره فــي الحــال ودون إبــالغ 
  هذا الغرض. لتحقيق المدة الالزمة  وعلى  محدد

  ٥٤المادة 
  ذا النظام أو يضيف إليه. رهنًا بأحكام الدستور، للمجلس أن يعدل ه  

  أحكام عامة
  ٥٥المادة 

من مواد النظام الداخلي لجمعيـة  اً للمجلس حسب تقديره أن يطبق ما يراه مناسب  
  الصحة على الظروف الخاصة التي لم ترد بشأنها نصوص في هذا النظام.
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