
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

  ٦٦/٤١ج 
  ٢٠١٣رس 
 A66/41  

لعـــام لمنظمـــة 
ريــق المجلــس 
ي للمرشـحين 
حين وال يتعلــق 
 أن يفــي بهــا 
ة مـن المـدير 

مائـة المعقـودة 
مكـن إدخالهـا 

أ ســريان هــذا 
نفيــذ التـام لمــا 
  ن بعد المائة.

اعتمــد  ٣امــة،
رًا يـنص علــى 

  به؛

ذار/ مارآ ١٥

يـــين المـــدير ال
 فيهــا عــن طر
د السلوك ينبغـي
كمنبـر للمرشـحي
ة التــي ينبغــي
جمعيـة الصـحة

ثالثـين بعـد الم
لك تعـديالت يم

ي علــى أن يبــدأ
ل هـو دعـم التن
لثانية والثالثين

هــا المــديرة العا
ـان تعتمـد قـرار

  حة العالمية؛

يب الخاصة ب

 ٥

  عامل
   العام
  مية

ـة ترشـــيح وتعي
لــك كــي تنظــر
ع مدونة لقواعد
ًى للمرشـحين ك
عــايير المنقحــة
. كمـا طلبـت ج

رتـه الثانيـة والث
لمجلـس، وكـذلك

ظامــه الــداخلي
ف مـن التعــديل
ال ي في دورته

ت التــي أحالته
سـة والسـتين بـا

 لمنظمة الصح

 وٕاقرار األسالي

 سابعة عشرة.

فريق الع
 المدير 

العالمحة 

مراجعـــة عمليـــ 
ذا الصــدد، وذل
 منها أن يضع
خاصـة بمنتـدًى
ق المجلــس للمع

).١٥-٦٥ص ع
  ١خلي.

نفيـذي فـي دور
فيهـا ال  ينظـر

مــن نظ ٥٢ادة 
المائـة. والهــدف
مجلس التنفيذي

تلــف االقتراحــات
العالميـة السادس

 المدير العام 

كافة، ٤عضاء

لثانية عشرة والس

 لستون

قرير الف
انتخاب 
ة الصحة

  
  
  
م ســـة والســـتون
ألمانــة فــي هــذ
عام عدة أمور م
 واألســاليب الخ
يــة فــي تطبيــق

ج صن القـرار 
لى نظامه الداخ

ى المجلـس التن
القتراحـات كـي

س تعــديل المــا
والثالثــين بعـد ا

ولما قرره الم ١

ريــة بشــأن مخت
معيـة الصـحة ا

انتخاب صوص

وحًا للدول األع

س في جلستيه الث
 ي اإلقليمي.

وال لسادسة
 ل المؤقت

متابعة تق
معني با
لمنظمة

لعالميـــة الخامس
عينــة تؤديهــا األ
من المدير العا
هـا واحترامهـا؛ 
 لتعزيــز الفعالي

(و) مـن١رعيـة 
الت ُتدخل على

ـي تقريرهـا إلـى
عـددًا مـن اال ٢

  حة العالمية.

قــرر المجلــس ١
ورتــه الثانيـة و

١٥-٦٥ ص ع

 مناقشــة جوهر
ي يوصـي جم

بخصسلوك ال 

حين يكون مفتو

    

اقشات المجلس
كامل االقتصادي

ال العالمية 
جدول األعمال

م
الم

عيـــة الصـــحة ال
تحديــد مهــام مع
معية الصحة م
تعهـد بالتقيـد به
وات المالئمــة 
 فـي الفقـرة الفر
 المجلس تعديال

ديرة العامـة، فـ
٢٠١٣،٢نـاير 

 لجمعية الصح

٣ق١٣٢م ت 
وقـت اختتـام د
ج ة في القرار 

ى ذلــك، وبعــد 
الـذي ١٤ق١٣٢

قواعدل مدونة 

منتدًى للمرشح

                     
.١٥-٦٥ص ع

/٢٩. 

ن الموجزين لمنا
ء منظمات التك

ة الصحة 
من ج ١-٢٤

قـــررت جمع 
ة العالميــة، وتح
ي. وطلبت جم

ء التع األعضـا
 القــرار؛ واألدو
ح (مثلمـا تقـرر
ن يقترح على 

وقدمت المـد 
نون الثـاني/ ين
نظام الداخلي 

وفــي القــرار 
ل اعتبـارًا مــن و
جمعية الصحة

وعــالوة علــى 
٢م تس القـرار 

:  

اعتماد   -

إنشاء م  -

                     
ج صنظر القرار 

/١٣٢م توثيقة 
المحضريننظر 

حسب االقتضاء

جمعية 
٤البند 

   
  
  
  

١- 
الصــحة
التنفيذي
وللـدول
بصــنع 
المرشَّح
العام أن

  
٢- 

في كـان
على الن

  
٣- 

التعـديل
قررته ج

  
٤- 

المجلـس
يلي ما

           
انظ    ١
الو    ٢
انظ    ٣
وح    ٤
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  وأساليب تقديمه؛ للمرشحين إقرار النموذج الموحد للسيرة الذاتية  -

الصــــحة العالميــــة وٕاضــــافة مــــادة جديــــدة مــــن النظــــام الــــداخلي لجمعيــــة  ١٠٨و ٧٠تعــــديل المــــادتين   -
  مكررًا؛ ٧٠

مطالبــة المــدير العــام بــأن يستكشــف خيــارات اســتخدام التصــويت اإللكترونــي فــي تعيــين المــدير العــام،   -
في ذلك اآلثار المالية وآثار ذلك بالنسبة لألمن اإللكترونـي، وبـأن يجمِّـع وصـفًا للعمليـة اإلجماليـة  بما

مسّودة وثيقة مرجعية وحيدة كي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية السـابعة النتخاب المدير العام في 
  والستون عن طريق المجلس التنفيذي.

  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
  القـــــرار الـــــذي أوصـــــى بـــــه المجلـــــس التنفيـــــذي فـــــي القـــــرار شـــــروع مجمعيـــــة الصـــــحة مـــــدعوة إلـــــى اعتمـــــاد   -٥

  ١٤.١ق١٣٢م ت
  
  
  

=     =     =  

                                                           
 .١/ سجالت/١٣٢/٢٠١٣م تانظر الوثيقة     ١


