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  الملحق
  

  ن من الدول األعضاء والمعني بعمليةتقرير الفريق العامل المكوّ 
  وطرق انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

  
  

  المقدمة
  
اجتمــع الفريــق العامــل المكــّون مــن الــدول األعضــاء والمعنــي بعمليــة وطــرق انتخــاب المــدير العــام لمنظمــة   -١

أســه ســعادة الســفير تــان يــي وان ، وتر ٢٠١٢نيســان/ أبريــل  ١٣إلــى  ١١الصــحة العالميــة فــي جنيــف فــي الفتــرة مــن 
والسـيد جـاك (سنغافورة)، وكان نواب الـرئيس هـم: السـيد فـايز كـازي (بـنغالديش)، والـدكتور مختـار وريـدة (مصـر)، 

(الواليــات المتحــدة األمريكيــة)، والســيدة  فبيليــه (فرنســا)، والــدكتور مــازاتو موغيتــاني (اليابــان)، والســيد كــولين مــاكي
دولــة عضــوًا ومنظمــة واحــدة مــن منظمــات التكامــل االقتصــادي  ٨١مبــابوي). وحضــرت الــدورة بتــرونيالر نيــاغورا (ز 

  اإلقليمي.
  
وســـادت النوايــــا الطيبـــة والمرونــــة مناقشـــات الفريــــق العامـــل، وكــــان هـــدفها هــــو تحســـين العدالــــة والشــــفافية   -٢

وتعيـين المـدير العـام. واسـتندت  واإلنصاف بين الدول األعضاء في أقاليم المنظمة الستة فيما يتعلـق بعمليـة ترشـيح
وأعرب أعضاء الفريق العامـل  ٢واألولى. ١الدورة الثالثة للفريق العامل إلى المناقشات التي جرت في دورتيه الثانية

  عن أملهم في أن ينهوا عملهم في الدورة الثالثة.
  
ثالث التاليـة: المبـادئ األساسـية األمانـة الوثـائق الـوبناًء على طلب الفريق العامل في دورته الثانية أعـدت   -٣

واألســـاليب المحـــددة لعمليـــة الفـــرز الـــدقيق فـــي  ٤واألســـاليب المحـــددة لمنتـــدى المرشـــحين، ٣لمدونـــة قواعـــد الســـلوك،
قـرار أعـده الــرئيس واعتُبـر خطـوة هامــة نحـو االتفـاق، حيــث إنـه يتضـمن جميــع وهنـاك مشــروع  ٥المجلـس التنفيـذي.

ه العناصر هي االقتراحات لما يلي: إدراج التمثيل الجغرافي العادل كاعتبار شامل عناصر االتفاق "اإلجمالي"، وهذ
فــي عمليــة الترشــيح والتعيــين، وبالنســبة إلــى المجلــس التنفيــذي ترشــيح أكثــر مــن مرشــح لجمعيــة الصــحة العالميــة، 

مليـة المعدلـة بعـد وٕاعداد مدونة قواعـد سـلوك، وٕانشـاء منتـدى مرشـحين مفتـوح لكـل الـدول األعضـاء، واسـتعراض الع
  انتخاب المدير العام القادم. وشكل مشروع القرار الذي وضعه الرئيس أساس مداوالت الفريق العامل. 

  
واتفق الفريق العامل علـى أن التمثيـل الجغرافـي العـادل ينبغـي أن يكـون اعتبـارًا شـامًال فـي عمليـة الترشـيح   -٤

  والتعيين.
  
  
  

                                                           
  .١تصويب  ١٣٠/٢٩م تيرد بيانها في الوثيقة      ١
  .  ٦٤/٤١يرد بيانها في الوثيقة ج     ٢
 .EB/EDG/WG/3/2الوثيقة      ٣

 .EB/EDG/WG/3/3الوثيقة      ٤

 .EB/EDG/WG/3/4الوثيقة      ٥
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  الصحة العالمية دور كل من المجلس التنفيذي وجمعية
  
ناقش الفريق العامل اقتراحًا لتقـديم المجلـس التنفيـذي أكثـر مـن مرشـح إلـى جمعيـة الصـحة كوسـيلة لتعزيـز   -٥

الطـــابع الـــديمقراطي للعمليـــة. ودارت مناقشـــة مستفيضـــة بشـــأن عـــدد المرشـــحين والطريقـــة التـــي يرشـــح بهـــا المجلـــس 
إذا كــان ينبغــي أن ينتمــي المرشــحون المقــدمون إلــى جمعيــة التنفيــذي المرشــحين لنظــر جمعيــة الصــحة، وتحديــد مــا 

الصــحة إلــى أقــاليم مختلفــة أم ال؛ وتحديــد مــا إذا كــان ينبغــي أم ال إعطــاء األولويــة للمرشــحين مــن األقــاليم التــي لــم 
  يسبق انتخاب مدير عام منها.

  
حة سـّلط الفريـق العامـل ولدى النظـر فـي اقتـراح تقـديم المجلـس التنفيـذي أكثـر مـن مرشـح إلـى جمعيـة الصـ  -٦

الضوء علـى ضـرورة الحفـاظ علـى تـوازن بـين دور كـل مـن المجلـس التنفيـذي وجمعيـة الصـحة فـي الحـدود العمليـة، 
  تطوير األساليب المتبعة في عملية الترشيح والتعيين أكثر فأكثر.وعلى أنه يتعين 

  
  مدونة قواعد السلوك

  
 ٧عــد ســلوك، واتفــق علــى وضــع مدونــة وفقــًا للتوصــية دار نقــاش حــول اقتــراح بخصــوص وضــع مدونــة قوا  -٧

 ١من تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية بشأن "شروط خدمة الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة األمـم المتحـدة".
 وأشير إلى أن النقاط الرئيسية ألية مدونة من هذا القبيل يمكن أن تشمل ما يلي:

 
 المرشحين؛ تعزيز المساواة في الفرص بين  (أ)

  
 االمتناع عن استغالل النفوذ؛  (ب)

  
حظـــر الممارســـات غيـــر األخالقيـــة، مثـــل تقـــديم الوعـــود والمحابـــاة والهـــدايا، ومـــا إلـــى ذلـــك، مـــن   (ج)

 المرشحين أو الحكومات التي تدعمهم أثناء عملية االختيار والترشيح؛
 

  كارهم؛احترام حقوق األطراف األخرى في تنظيم الحمالت والتعريف بأف  (د)
  

  االمتثال والمساءلة؛  (ه)
  

  القواعد الخاصة بالتواصل؛  (و)
  

  القواعد الخاصة بالمرشحين الداخليين.  (ز)
  

واتفــق علــى أن تعــد األمانــة خيــارات بشــأن مدونــة قواعــد الســلوك كــي تنظــر فيهــا جمعيــة الصــحة العالميــة   -٨
ثــين بعــد المائــة، باالســتناد إلــى المبــادئ األساســية السادســة والســتون عــن طريــق دورة المجلــس التنفيــذي الثانيــة والثال

  المتبعة على نطاق األمم المتحدة. ومع مراعاة أفضل الممارسات ٢لمدونة قواعد السلوك،
  

                                                           
  .JIU/REP/2009/8انظر الوثيقة      ١
  .EB/EDG/WG/3/2انظر الوثيقة      ٢
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  منتدى المرشحين
  
اتفق الفريق العامل على أنه ينبغي إنشاء منتدًى للمرشحين يتيح الفرصة لجميع المرشحين كي يعرفوا كل   -٩

بأنفسهم وبرؤيتهم على قدم المساواة. وأشار الفريق إلـى أن الخيـارات الممكنـة فيمـا يتعلـق بتوقيـت  ١الدول األعضاء
  عقد المنتدى تشمل ما يلي:

  
عقـــد المنتـــدى قبـــل عـــدة أســـابيع مـــن عمليـــة الترشـــيح مـــن المجلـــس التنفيـــذي وبعـــد إرســـال أســـماء   (أ)

  المرشحين إلى الدول األعضاء بفترة وجيزة؛
  

  ٢د المجلس التنفيذي أو على هامشه؛قبيل انعقا  (ب)
  

  في سياق المجلس التنفيذي.  (ج)
  
ونظــر الفريــق العامــل أيضــًا فــي تحديــد مــا إذا كانــت المقــابالت التــي تجــرى فــي ســياق منتــدى المرشــحين   

  تكمل أم تحل محل المقابالت التي تجرى أثناء انعقاد المجلس التنفيذي.
  

تنظـر فيهـا جمعيـة الصـحة العالميـة السادسـة لمنتـدى المرشـحين كـي وُطلب مـن األمانـة أن تضـع خيـارات   -١٠
وباالسـتناد إلـى األسـاليب المحـددة لمنتـدى المرشـحين، مـع مراعـاة أفضـل  ٣والستون، عن طريـق المجلـس التنفيـذي،

  الذي عقدته مؤخرًا منظمة العمل الدولية.الممارسات، مثل منتدى المرشحين 
  

  المعايير
  
. وشــّدد الفريــق العامــل علــى األهميــة ١٠ق٩٧م تامــل تعــديل المعــايير الــواردة فــي القــرار نــاقش الفريــق الع  -١١

البالغـــة للمـــؤهالت المهنيـــة والنزاهـــة وضـــرورة مراعـــاة التمثيـــل الجغرافـــي العـــادل والتـــوازن بـــين الجنســـين فـــي العمليـــة 
  المفضية إلى ترشيح المرشحين الذي ينبغي أن يقدَّم إلى جمعية الصحة.

  
ر الفريـــق العامـــل فـــي أدوات تعزيـــز التطبيـــق الفعـــال للمعـــايير واإلجـــراءات الخاصـــة بإعـــداد القائمـــة ونظـــ  -١٢

المــوجزة، أال وهــي: إعــداد نمــوذج موحــد للســيرة الذاتيــة واســتبيان يصــاحب النمــوذج الموحــد، واشــتراط اإلشــارة إلــى 
بهـا تجعل عملية الفـرز التـي يقـوم  المرجعيات المهنية ضمن مجموعة عناصر تقديم الطلب، وٕاعداد أساليب محددة

المجلس أشمل للدول األعضاء كافة. وُطلب مـن األمانـة أن تضـع أدوات لتعزيـز التطبيـق الفعـال مـن ِقبـل المجلـس 
كـي تنظـر فيهـا جمعيـة الصـحة  ٤لقائمة المعايير المعدلة، وذلك باالستناد إلى أساليب محددة لعملية الفـرز الـدقيق،

  تون وتقّدم عن طريق المجلس التنفيذي.العالمية السادسة والس
  
  
  

                                                           
  .وحسب االقتضاء منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي     ١
  .٣، الفقرة EB/EDG/WG/3/3انظر الوثيقة      ٢
  .EB/EDG/WG/3/3الوثيقة      ٣
  .EB/EDG/WG/3/4الوثيقة      ٤
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  اإلعالن عن المنصب الشاعر
  

ناقش الفريق العامل اقتراحًا الستعمال وسيلة إضافية، مثل المنشورات والدوريات والمواقع اإللكترونية ذات   -١٣
اغر للمـدير ب الشـلمنصـعـن االصلة، وخصوصًا موقع المنظمة اإللكتروني ووسائل اإلعالم االجتماعية، لإلعـالن 

العام، وذلك لتعريف المرشحين المؤهلين بالمنصب على أوسع قاعـدة جغرافيـة ممكنـة. وأشـير فـي الوقـت نفسـه إلـى 
أن الترشيحات للمنصب تقترحها الدول األعضاء حصرًا وأن اسـتعمال بعـض وسـائل اإلعـالم المقترحـة قـد ال يكـون 

  مالئمًا وال عالي المردود.
  

  عملية االستعراض
  

اتفــق الفريــق العامــل علــى أن يجــري المجلــس التنفيــذي، فــي غضــون ســنة واحــدة مــن انتخــاب المــدير العــام   -١٤
القادم، تقييم للعملية والطـرق المعدلـة النتخـاب المـدير العـام. ويمكـن إجـراء هـذا التقيـيم فـي دورة عاديـة أو اسـتثنائية 

على أن التقيـيم ينبغـي أن يتـيح المشـاركة علـى قـدم للمجلس أو من خالل فريق عامل يقوم المجلس بإنشائه. واتُّفق 
  وعلى أن يقّدم التقرير الختامي للتقييم إلى جمعية الصحة. ١المساواة لكل الدول األعضاء،

  
  تعديالت النظام الداخلي

  
نظر الفريق العامـل فـي األسـاليب المتبعـة فـي عمليـة الترشـيح والتعيـين والتعـديالت المحتمـل إدخالهـا علـى   -١٥
نظام الداخلي للمجلس التنفيذي وجمعية الصحة. وفي هذا السياق تم اإلعراب عن مجموعة من اآلراء بخصوص ال

والمــدى الــذي ينبغــي فيــه للفريــق العامــل أن يعطــي اإلرشــادات للمجلــس التنفيــذي بشــأن الــنهج الــذي ينبغــي اتباعــه 
  تي ينبغي اإلبقاء عليها أو تعديلها.تعديل النظام الداخلي، مثلما يتعلق بالمواد المحددة بوجه خاص وال

  
وخصوصــًا فيمــا يتصــل وبينــت األمانــة مــواد النظــام الــداخلي التــي يحتمــل تعــديلها مــن أجــل تنفيــذ القــرار،   -١٦

باالقتراحات المتعلقة بما يلي: ترشيح المجلس ثالثة مرشحين لجمعية الصحة؛ وتعيين جمعية الصحة للمـدير العـام 
مـن النظـام الـداخلي  ٥٢ة ي هـذا الصـدد قـد يلـزم تعـديل المـادٕانشاء منتدًى للمرشـحين. وفـمن بين ثالثة مرشحين؛ و 

  من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية. ١٠٨و ١٠٧للمجلس التنفيذي والمادتين 
  

وبينت األمانة بعض األساليب الممكنة لترشيح ثالثة مرشحين مـن القائمـة المـوجزة، بمـا فـي ذلـك مـا يلـي:   -١٧
) جوالت التصويت التي يتم فيها استبعاد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من األصـوات إلـى أن يصـل عـدد ١(

اختيـار المرشـحين الثالثـة الحاصـلين علـى أعلـى عـدد مـن األصـوات فـي جولـة تصـويت ) ٢المرشحين إلى ثالثة؛ (
ن الحاصلين على أغلبية األصوات، كما هو مبـين ) جوالت التصويت التي يترتب عليها ترشيح المرشحي٣واحدة؛ (

  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي. ٥١في المادة 
  

 ،وأثنــاء النقــاش أشــار الفريــق العامــل إلــى أن بعــض اإلجــراءات الحاليــة للمجلــس التنفيــذي وجمعيــة الصــحة  -١٨
وٕاجـراء المقـابالت، كانـت مفيـدة وفعالـة.  بما في ذلـك مـا يتعلـق بـاالقتراع السـري وٕاعـداد القائمـة المـوجزة بالمرشـحين

وعالوة على ذلك نوقشت مسـألة األغلبيـة المالئمـة الختيـار المـدير العـام، واتُّفـق علـى أن المجلـس ينبغـي أن ينظـر 
  في مسألة انتخاب المدير العام على أساس األغلبية الواضحة والقوية.

  

                                                           
  .وحسب االقتضاء منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي     ١
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مجلس التنفيذي للعمل فـي هـذا الصـدد. وسـيلزم كـذلك ولوحظ أن التعديالت الممكنة تعتمد على مواصلة ال  -١٩
وقت إضافي إلجراء تحليل شامل للنظام الداخلي وكيفية تأثره بالقرار. وفي هذا الخصوص طلب الفريق العامل أن 

  تجري المدير العامة هذا التحليل وتعرض على المجلس التنفيذي خيارات تعديل المواد من أجل تنفيذ القرار.
  
  

  لمطلوب من جمعية الصحةاإلجراء ا
  

جمعيـة الصـحة مـدعوة إلـى أن تحـيط علمـًا بتقريـر الفريـق العامـل وتعتمـد مشـروع القـرار الـوارد فـي التـذييل   -٢٠
  والذي اتفقت عليه اآلراء في الفريق العامل.
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  التذييل
  

  مشروع قرار
  

  جمعية الصحة العالمية،  
  

 ٣إذ تسترشــد بــاألغراض والمبــادئ الــواردة فــي ميثــاق األمــم المتحــدة، ومنهــا الفقــرة    ديباجــةمــن ال ١الفقــرة   
  ؛١٠١من المادة 
    
  ؛٣١وٕاذ تضع في اعتبارها دستور منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك المادة    من الديباجة ٢الفقرة   

  
نتخــاب المــدير العــام لمنظمــة الصــحة بشــأن ا ١٤ق١٢٨م توٕاذ تشــير إلــى القــرار    مــن الديباجــة ٣الفقــرة   

وطرق انتخاب المدير العام لمنظمة العالمية، والذي أنشأ فريقًا عامًال محدود المدة يركز على النتائج ويعنى بعملية 
الصحة العالمية من أجل تحسـين العدالـة والشـفافية واإلنصـاف بـين الـدول األعضـاء فـي أقـاليم المنظمـة السـتة فيمـا 

  يح وتعيين المدير العام لمنظمة الصحة العالمية؛يخص عملية ترش
  

وٕاذ تؤكــد مجــددًا علــى أن مــؤهالت المرشــحين لهــا أهميــة بالغــة فــي عمليــة اختيــار    مــن الديباجــة ٤الفقــرة   
وترشــيح المــدير العــام، وأنــه ينبغــي مراعــاة أهميــة توظيــف المــدير العــام القــادم مــن أوســع قاعــدة جغرافيــة ممكنــة مــن 

  ء في أقاليم المنظمة الستة؛الدول األعضا
  

وٕاذ تؤكــد مجــددًا علــى األهميــة الحاســمة التــي يكتســيها دور المجلــس التنفيــذي فــي    مــن الديباجــة ٥الفقــرة   
المدير العـام، ومـن ثـم ضـرورة النظـر فـي السـبل الفرز والترشيح، ودور جمعية الصحة العالمية في انتخاب وتعيين 

  اإلجراءات؛ الكفيلة بتعزيز وتحسين عناصر هذه
  

وبعــد أن نظــرت فــي تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بعمليــة وطــرق انتخــاب المــدير    مــن الديباجــة ٦الفقــرة   
  ١،العام لمنظمة الصحة العالمية

  
  ما يلي: تقرر  -١
  

المراعاة الواجبة لمبدأ التمثيل الجغرافـي العـادل بمـا يشـمل عمليـة ترشـيح وانتخـاب وتعيـين المـدير   (أ)
ُعينـوا  ننظمة الصحة العالمية، على أن يوضع في الحسـبان، فـي الوقـت ذاتـه، أن المرشـحين الـذيالعام لم

في هذا المنصب أتوا جميعًا من ثالثة من أقاليم المنظمة الستة فقط، وأنه ينبغـي أن يظـل االعتبـار األول 
  تعيين المدير العام؛دائمًا هو ضرورة تأمين أعلى مستوى من الكفاءة والمؤهالت والنزاهة في انتخاب و 

  
أن يرشــح المجلــس التنفيــذي ثالثــة مرشــحين لنظــر جمعيــة الصــحة مــن أجــل تعيــين المــدير العــام،   (ب)

  مع المراعاة الواجبة للتمثيل الجغرافي العادل؛
  

                                                           
  . ٦٥/٣٨انظر الوثيقة ج     ١
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للمجلس التنفيذي، في الظروف االستثنائية، إذا تقدر تطبيـق مـا سـبق عمليـًا، كمـا هـو الشـأن فـي   (ج)
واحد أو اثنين فقط، أن يقرر ترشيح عدد أقل من ثالثـة مرشـحين لنظـر جمعيـة الصـحة  حالة وجود مرشح

  من أجل تعيين المدير العام؛
  

مــن تقريــر لجنــة الخدمــة  ٧١أن تضــع األمانــة مســودة قواعــد ســلوك، بمــا يتماشــى مــع التوصــية   (د)
 ٢المتحـدة وشـروط خـدمتهم"،المدنية الدولية؛ أي "اختيـار الرؤسـاء التنفيـذيين فـي مؤسسـات منظومـة األمـم 

يتعهــد كــل مــن المرشــحين لمنصــب المــدير العــام والــدول األعضــاء بالتقيــد بهــا واحترامهــا، وذلــك كــي تنظــر 
  فيها جمعية الصحة العالمية السادسة والستون عن طريق المجلس التنفيذي؛

  
وذلــك لتــوفير  ٣أن يــتم إنشــاء منتــدًى للمرشــحين، علــى أن يكــون مفتوحــًا للــدول األعضــاء كافــة،  (ه)

منبر ال يتعلق بصنع القرار يستخدمه المرشحون في تعريـف الـدول األعضـاء بأنفسـهم ورؤيـتهم، علـى قـدم 
المســاواة. وســتحدد األمانــة األســاليب الخاصــة بمنتــدى المرشــحين كــي تنظــر فيهــا جمعيــة الصــحة العالميــة 

 السادسة والستون عن طريق المجلس التنفيذي؛
 

تنفيذي وفاء المرشحين بالمعايير الواردة أدناه، مع التشديد في الوقت ذاته على يضمن المجلس ال  (و)
األهميــة البالغــة للمــؤهالت المهنيــة والنزاهــة، وضــرورة المراعــاة الواجبــة للتمثيــل الجغرافــي العــادل، وكــذلك 

لصحة؛ وينبغي التوازن بين الجنسين، إلى العملية المفضية إلى ترشيح مرشح (أو أكثر) يقّدم إلى جمعية ا
  ما يلي:

  
الصــحة، بمــا فــي ذلــك الخبــرة فــي  ميــدانلــدى المرشــح خلفيــة تقنيــة قويــة فــي أن تكــون   )١(

  مجال الصحة العمومية؛
  
  أن تكون لدى المرشح خبرة واسعة في مجال الصحة الدولية؛  )٢(
  
  أن تكون لدى المرشح مهارات وخبرات قيادية واضحة؛  )٣(
  
  ارات ممتازة في مجالي التواصل والدعوة؛أن تكون لدى المرشح مه  )٤(
  
  أن تكون لدى المرشح مؤهالت واضحة في مجال اإلدارة التنظيمية؛  )٥(
  
  أن يكون لدى المرشح وعي بالفروق الثقافية واالجتماعية والسياسية؛  )٦(
  
  أن يكون لدى المرشح التزام قوي برسالة المنظمة وأهدافها؛  )٧(
  

                                                           
/ مجالس اإلدارة لمؤسسـات منظومـة األمـم المتحـدة أن تـدين وتحظـر ممارسـات : "ينبغي للهيئات التشريعية٧التوصية      ١

ا إلى ذلك، من جانب المرشحين لمنصب الـرئيس التنفيـذي أو غير أخالقية مثل تقديم الوعود والخدمات والدعوات والهدايا وم
  حكوماتهم الداعمة أثناء عملية االختيار/ االنتخاب، مقابل التصويت لصالح مرشحين بعينهم."

  .JIU/REP/2009/8انظر الوثيقة      ٢
  .وحسب االقتضاء منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي     ٣
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  اقة الصحية الجيدة التي يلزم توافرها في جميع موظفي المنظمة؛أن يتمتع المرشح باللي  )٨(
  
أن تكــون لــدى المرشــح إجــادة كافيــة للغــة واحــدة علــى األقــل مــن لغــات عمــل المجلــس   )٩(

  ؛التنفيذي وجمعية الصحة
  

تضع األمانة أداة (أو أكثر) لتعزيز التطبيق الفعال من ِقبل المجلس التنفيذي للقائمة المعدلة من   (ز)
  لمعايير، وذلك كي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية السادسة والستون عن طريق المجلس التنفيذي؛ا
  

عـام واحـد مـن تعيـين كافة في غضـون  ٢مفتوحًا للدول األعضاء تقييماً  ١يجري المجلس التنفيذي  (ح)
ة أيــة حاجــة أخــرى المــدير العــام القــادم، لتقــدير مــدى كفــاءة العمليــة والطــرق المعدلــة وذلــك مــن أجــل مناقشــ
  إلى تحسين العدالة والشفافية واإلنصاف بين الدول األعضاء في أقاليم المنظمة الستة؛

  
أعــاله، وأن يقــدم تقريــرًا عــن تنفيــذ  ١المجلــس التنفيــذي أن يفعِّــل كــل األحكــام المبينــة فــي الفقــرة  تطلــب مــن  -٢

) مــن منطــوق ح(١لتقريــر المشــار إليــه فــي الفقــرة هــذا القــرار إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين، غيــر ا
  القرار والذي سيقدَّم في دورة الحقة من دورات جمعية الصحة؛

  
مــن منطـوق القـرار، أن يقـوم بـذلك مــع  ٢المجلـس التنفيــذي، وهـو ينفـذ مـا ورد فـي الفقـرة  تطلـب كـذلك مـن  -٣

ل اإلجــراءات التــي تشــمل االقتــراع الســري فهــم أن بعــض اإلجــراءات الحاليــة للمجلــس التنفيــذي وجمعيــة الصــحة، مثــ
ووضع القائمة الموجزة والتصويت وٕاجراء المقابالت مع المرشـحين أثبتـت فائـدتها وفعاليتهـا، وينبغـي اإلبقـاء عليهـا. 

ينبغــي أن يعــيَّن بنــاًء علــى حصــوله علــى أغلبيــة واضــحة أيضــًا أن المــدير العــام  التنفيــذي وســوف يراعــي المجلــس
  الصحة؛وقوية في جمعية 

  
المــدير العــام أن يقتــرح علــى المجلــس التنفيــذي إدخــال تعــديالت علــى النظــام الــداخلي للمجلــس  تطلــب مــن  -٤

  التنفيذي من أجل تنفيذ هذا القرار.
  
  

=     =     =  

                                                           
(ب) مـن النظـام الـداخلي للمجلـس ٧مال يجب أن يتم تناولـه فـي جلسـة مفتوحـة حسـب المـادة هذا البند من جدول األع     ١

  .التنفيذي
  .وحسب االقتضاء منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي     ٢


