
 

 والنظام الداخلي لجمعیة الصحة والنظام الداخلي وثائق األجهزة الرئاسیة 
 للمجلس التنفیذي والوثائق المعنیة األخرى

 
 دستور منظمة الصحة العالمیة والنظام الداخلي لجمعیة الصحة والنظام الداخلي للمجلس التنفیذي -أوالً 

 الصحة العالمیة من دستور منظمة ٣١المادة  -١
 الداخلي للمجلس التنفیذيمن النظام  ٤٢المادة  -٢
 الداخلي للمجلس التنفیذيمن النظام  ٥٢المادة  -٣
   مكررًا من النظام الداخلي لجمعیة الصحة ٧٠إلى  ٦٩المواد من  -٤
   من النظام الداخلي لجمعیة الصحة ١١٠إلى  ١٠٦المواد من  -٥

(حسـب الترتیـب القرارات والمقـررات اإلجرائیـة الصـادرة عـن جمعیـة الصـحة والمجلـس التنفیـذي وتقـاریر األمانـة  -ثانیاً 
 الزمني العكسي)

 عملیة انتخاب المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة) بشأن ٢(١٣٨ت مالمقرر اإلجرائي  -١
 العالمیةبشأن عملیة انتخاب المدیر العام لمنظمة الصحة  ١٣٨/٤٦ت مالوثیقة  -٢
 تحسین صنع القرار من جانب األجهزة الرئاسیةبشأن  ٢-٦٧ع ص جالقرار  -٣
 تحسین صنع القرار من جانب األجهزة الرئاسیةبشأن  ٦٧/٥الوثیقة ج -٤
متابعــــة تقریـــر الفریـــق العامــــل المعنـــي بانتخـــاب المــــدیر العـــام لمنظمـــة الصــــحة بشـــأن  ٦٧/٥١الوثیقـــة ج -٥

 العالمیة
متابعــة تقریــر الفریــق العامــل المعنــي بانتخــاب المــدیر العــام لمنظمــة الصــحة بشــأن  ١٨-٦٦ع ص جالقــرار  -٦

 العالمیة
 الداخلي للمجلس التنفیذيالمعدلة من النظام  ٥٢المادة بشأن  ١٣ق١٣٢ت مالقرار  -٧
متابعــة تقریــر الفریــق العامــل المعنــي بانتخــاب المــدیر العــام لمنظمــة الصــحة بشــأن  ١٣٢/٢٩ت مالوثیقــة  -٨

 العالمیة
 بشأن انتخاب المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة ١٥-٦٥ع ص جالقرار  -٩

 بشأن تقریر الفریق العامل عن انتخاب المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة ٦٥/٣٨الوثیقة ج -١٠
 ترشیح المدیر العامبشأن  ١وثیقة معلومات/ /١٣٠ت مالوثیقة  -١١
 العـام لمنظمـة الصـحة العالمیـة: اسـتعراض المسـائلالمدیر العام ونائب المدیر  بشأن ١٩ق١٢٠ت مالقرار  -١٢

 التي طرحت في دورة المجلس التنفیذي االستثنائیة ودورته الثامنة عشرة بعد المائة
المدیر العام ونائب المدیر العـام لمنظمـة الصـحة العالمیـة: اسـتعراض المسـائل بشأن  ١٢٠/٣٠ت مالوثیقة  -١٣

 االستثنائیة ودورته الثامنة عشرة بعد المائةالتي طرحت في دورة المجلس التنفیذي 
 بشأن الترشیح لمنصب المدیر العام ١وثیقة معلومات/ /١١٩ت مالوثیقة  -١٤
ـــذ المـــادة ) بشـــأن ٧(١٠٠ت مالمقـــرر اإلجرائـــي  -١٥ ـــذي: مـــن النظـــام  ٥٢تنفی ـــس التنفی ـــداخلي للمجل الترشـــیح ال

 لمنصب المدیر العام
   الداخلي للمجلس التنفیذيمن النظام  ٥٢بشأن المادة  ١٠٠/٥ت مالوثیقة  -١٦

 الوثائق المعنیة األخرى ثالثاً 

 استمارة السیرة الذاتیة -١
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