
  ٦٦/٦٨ج  والستون السادسة العالمية الصحة جمعية 
  ٢٠١٣ مايو أيار/ ٢٣  

  A66/68    
  
  
  "ب" للجنة الثاني التقرير  

  
  
  

 تايســـون كـــاثرين الســـيدة برئاســـة ٢٠١٣ مـــايو أيـــار/ ٢٣ فـــي والثالثـــة الثانيـــة جلســـتيها "ب" اللجنـــة عقـــدت  
  .بالترتيب ،(الهند) سينغ خيترابال بونام والدكتور الشمالية) وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة (المملكة

  
 اإلجرائــي والمقــرر التســعة، القــرارات باعتمــاد والســتين السادســة العالميــة الصــحة جمعيــة توصــي أن وتقــرر
  األعمال: جدول من التالية البنود بشأن المرفق،

  
  المالية الشؤون  -٢١
  

 ســـداد فـــي المتـــأخرة األعضـــاء الـــدول ذلـــك فـــي بمـــا المقـــدرة، االشـــتراكات تحصـــيل حالـــة  ٢-٢١
  الدستور من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر حد إلى اشتراكاتها

  
  واحد قرار  

  
  طاجيكستان المتأخرات: لتسوية الخاصة يباتتالتر   ٣-٢١

  
  واحد قرار  

  
  العام المدير تقرير -٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة االشتراكات تقدير جدول  ٤-٢١

  
  ٢٠٢٥-٢٠١٤ للفترة االشتراكات تقدير جدول بعنوان: واحد قرار  

  
  األجنبية العمالت صرف أسعار مخاطر إدارة بعنوان: واحد قرار  

  
  والمراقبة الحسابات مراجعة شؤون  -٢٢
  

  الخارجي الحسابات مراجع تقرير  ١-٢٢
  

  واحد قرار
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  العاملين شؤون  -٢٣
  

  العالمية الصحة منظمة لموظفي التقاعدية المعاشات لجنة في ممثلين تعيين  ٥-٢٣
  

   واحد إجرائي مقرر
  

  والقانونية اإلدارية الشؤون  -٢٤
  

  العالمية الصحة لمنظمة العام المدير بانتخاب المعني العامل الفريق تقرير متابعة  ١-٢٤
  

  واحد قرار  
  

  العقارات  ٢-٢٤
  

  واحد قرار  
  

  الدولية الحكومية المنظمات مع االتفاقات  ٣-٢٤
  

  واحد قرار  
  

  األفريقي اإلقليم إلى المتوسط شرق إقليم من السودان جنوب نقل  ٤-٢٤
  

  واحد قرار
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  األعمال جدول من ٢-٢١ البند
  
  

  في المتأخرة األعضاء الدول ذلك في بما المقدرة، االشتراكات تحصيل حالة
  الدستور من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر حد إلى اشتراكاتها سداد

  طاجيكستان المتأخرات: لتسوية الخاصة والترتيبات
  
  

  والستون، السادسة العالمية الصحة جمعية
  

 األعضــاء الــدول ذلــك فــي بمــا المقــدرة، االشــتراكات تحصــيل حالــة عــن المقــدمين التقريــرين فــي النظــر بعــد  
 لتســـوية الخاصـــة والترتيبـــات الدســـتور مـــن ٧ المـــادة أحكـــام تطبيـــق يبـــرر حـــد إلـــى اشـــتراكاتها ســـداد فـــي المتـــأخرة

  ١المتأخرات؛
  

 الخاصـــة التصـــويت حقـــوق كانـــت والســـتين السادســـة العالميـــة الصـــحة جمعيـــة افتتـــاح عنـــد أنـــه تالحـــظ وٕاذ  
 إلـى سيسـتمر الوقـف هـذا وأن موقوفـة، والصـومال بيسـاو – وغينيـا وغرينـادا القمـر وجـزر الوسطى أفريقيا بجمهورية

 إلـى المقبلـة، الصـحة جمعيـات أو الحاليـة الصـحة جمعية أثناء المعنية الدول على المستحقة تراالمتأخ تخفض أن
  الدستور؛ من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر الذي الحد من أقل مستوى

  
 واألردن، ديفــــوار، وكــــوت والكــــاميرون، والهرســــك، والبوســــنة وبربــــودا، وأنتيغــــوا أفغانســــتان، أن تالحــــظ وٕاذ  

 سـداد فـي والسـتين، السادسـة العالميـة الصـحة جمعيـة افتتاح عند متأخرة، كانت ،ليونراوسي ،ومالوي وقيرغيزستان،
 وقـف ال أم سـيتم كـان إذا فيمـا الدسـتور، من ٧ للمادة وفقاً  الصحة، جمعية تنظر أن معه الضروري من كاتهاااشتر 
 السادسـة العالميـة الصـحة جمعيـة افتتـاح عنـد وقيرغيزسـتان، بأفغانسـتان يتعلـق فيمـا البلـدان، تلـك تصويت تاز اامتي

 السـابعة العالميـة الصـحة جمعيـة افتتـاح عنـد دول ثمـاني عـددها البـالغ األعضـاء الـدول ببقية يتعلق وفيما والستين،
  والستين،

  
  يلي: ما تقرر

  
 والبوسـنة وبربـودا، أنتيغـوا كانـت إذا فإنـه ،٧-٤١ع ص ج رار قـال فـي الـوارد المبادئ لبيان وفقاً  أنه  )١(

 اكاتهار اشــت ســداد فــي متــأخرة تــزال ال ليونار يوســ ومــالوي، واألردن، ديفــوار، وكــوت والكــاميرون، والهرســك،
 الدسـتور، مـن ٧ المـادة أحكـام تطبيـق يبـرر حـد إلـى والسـتين السـابعة العالميـة الصـحة جمعيـة افتتـاح عند
 ج قـرارلل ووفقـاً  ؛إليـه المشـار االفتتـاح تـاريخ مـن اً اعتبـار  توقـف سـوف بها الخاصة التصويت تاز اامتي فإن
 متـأخرتين الناز تـ ال بالترتيـب، وقيرغيزسـتان، أفغانستان كانت إذا فإنه ٨-٦١ع ص ج والقرار ٦-٥٩ع ص
ـــد جـــدولتها، أعيـــدت التـــي اكاتهما،ر اشـــت ســـداد فـــي ـــة افتتـــاح عن  والســـتين السادســـة العالميـــة الصـــحة جمعي

  ؛تلقائياً  بهما الخاصة التصويت تزاامتيا فستوقف
  
  
  

                                                           
  .٦٦/٣٠الوثيقة ج    ١
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 سيســتمر أعــاله )١( الفقــرة فــي بيانــه ورد كمــا تطبيقــه يــتم القبيــل هــذا مــن وقــف أي أن  )٢(
 خفـــض يـــتم حتـــى الالحقـــة، الصـــحة وجمعيـــات والســـتين الســـابعة العالميـــة الصـــحة جمعيـــة خـــالل
 واألردن، ديفــوار، وكــوت والكــاميرون، والهرســك، والبوســنة وبربــودا، وأنتيغــوا أفغانســتان، تار خمتــأ

 ٧ المـادة أحكـام تطبيـق يبـرر الـذي الحـد مـن أقـل مسـتوى إلـى اليونر وسـي ومالوي، وقيرغيزستان،
  الدستور؛ من

  
 التصـــويت تاامتيـــاز  اســـتعادة تطلـــب أن فـــي عضـــو دولـــة أي بحـــق رارالقـــ هـــذا يخـــلّ  أال  )٣(

  .الدستور من ٧ للمادة وفقاً  بها الخاصة
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  األعمال جدول من ٣-٢١ البند
  
  

  طاجيكستان المتأخرات: لتسوية الخاصة الترتيبات
  

  والستون، السادسة العالمية الصحة جمعية
  

 مــن المقــدم والطلــب ١المقــدرة، االشــتراكات تحصــيل حالــة عــن األمانــة مــن المقــدم التقريــر فــي النظــر بعــد  
   ٢طاجيكستان؛

  
  أمريكيًا؛ دوالراً  ٣٦٦ ٥١٣ تبلغ طاجيكستان على المستحقة المقدرة االشتراكات أن إلى وباإلشارة

  
 ٢٠١٣ عــام مــن الفتــرة مــدى علــى المتبقــي المبلــغ جدولــة إعــادة طاجيكســتان طلــب الحســبان فــي تضــع وٕاذ

  ؛٢٠٢٢ عام إلى
  
 والســتين السادســة العالميــة الصــحة جمعيــة فــي التصــويت بامتيــازات باالحتفــاظ لطاجيكســتان الســماح تقــرر  -١

  التالية: بالشروط رهناً 
  

 ٥١٣ مجموعها والبالغ المقدرة االشتراكات من عليها المستحقة المتأخرة المبالغ طاجيكستان تدفع  
 أدنــــاه، مبــــين هــــو كمــــا ،٢٠٢٢ عــــام إلــــى ٢٠١٣ عــــام مــــن ســــنوات ١٠ مــــدى علــــى أمريكيــــاً  دوالراً  ٣٦٦

  الجاري؛ العام عن السنوي اشتراكها سداد إلى باإلضافة
  

  أمريكي دوالر  السنة
٣٦ ٦٥١  ٢٠١٣  
٣٦ ٦٥١  ٢٠١٤  
٣٦ ٦٥١  ٢٠١٥  
٣٦ ٦٥١  ٢٠١٦  
٣٦ ٦٥١  ٢٠١٧  
٣٦ ٦٥١  ٢٠١٨  
٣٦ ٦٥١  ٢٠١٩  
٣٦ ٦٥١  ٢٠٢٠  
٣٦ ٦٥١  ٢٠٢١  
٣٦ ٦٥٤  ٢٠٢٢  
  ٣٦٦ ٥١٣  المجموع

                                                           
 .٦٦/٣٠الوثيقة ج    ١

 .٦٦/٤٥الوثيقة ج    ٢
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 وفــــاء عــــدم حالــــة فــــي تلقائيــــاً  التصــــويت امتيــــازات تعليــــق الدســــتور، مــــن ٧ للمــــادة طبقــــاً  يــــتم، أن تقــــرر  -٢
  أعاله؛ ١ الفقرة في المحددة بالشروط طاجيكستان

  
  والستين؛ السابعة العالمية الصحة جمعية إلى السائد الوضع عن تقريراً  يقدم أن العام المدير من تطلب  -٣

  
  القرار. بهذا طاجيكستان حكومة يبلغ أن العام المدير من تطلب  -٤
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  األعمال جدول من ٤-٢١ البند
  
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة االشتراكات تقدير جدول
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،  
  

  ٢٠١٥،١-٢٠١٤بعد أن نظرت في التقرير الخاص بجدول تقدير االشتراكات للفترة   
  

 ٢٠١٥-٢٠١٤جدول تقديـــر اشـتراكات الـدول األعضـاء والــــدول األعضـــــاء المنتسبــــة فـــــي الثنائيـة  تعتمد  
  على النحو المحدد أدناه.

  

  المنتسبة األعضاء والدول األعضاء الدول
 الصحة منظمة في االشتراكات تقدير جدول

  ٢٠١٥-٢٠١٤ الفترة في العالمية
٪  

  ٢‚٤٣٨٢  الروسي االتحاد
  ٠‚٠١٠٠  إثيوبيا

  ٠‚٠٤٠٠  آذربيجان
  ٠‚٤٣٢٠  األرجنتين
  ٠‚٠٢٢٠  األردن
  ٠‚٠٠٧٠  أرمينيا
  ٠‚٠٠١٠  إريتريا
  ٢‚٩٧٣٢  أسبانيا
  ٢‚٠٧٤١  أستراليا
  ٠‚٠٤٠٠  إستونيا
  ٠‚٣٩٦٠  إسرائيل

  ٠‚٠٠٥٠  أفغانستان
  ٠‚٠٤٤٠  إكوادور
  ٠‚٠١٠٠  ألبانيا
  ٧‚١٤١٦  ألمانيا

  ٠‚٥٩٥٠  المتحدة العربية اإلمارات
  ٠‚٠٠٢٠  وبربودا أنتيغوا
  ٠‚٠٠٨٠  أندورا

  ٠‚٣٤٦٠  إندونيسيا
  ٠‚٠١٠٠  أنغوال

  ٠‚٠٥٢٠  أوروغواي
  ٠‚٠١٥٠  أوزبكستان

                                                           
 .٦٦/٣١الوثيقة ج    ١
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  المنتسبة األعضاء والدول األعضاء الدول
 الصحة منظمة في االشتراكات تقدير جدول

  ٢٠١٥-٢٠١٤ الفترة في العالمية
٪  

  ٠‚٠٠٦٠  أوغندا
  ٠‚٠٩٩٠  أوكرانيا
  ٠‚٤١٨٠  أيرلندا
  ٠‚٠٢٧٠  أيسلندا
  ٤‚٤٤٨٣  إيطاليا
  ٠‚٠٠٤٠  الجديدة غينيا بابوا

  ٠‚٠١٠٠  باراغواي
  ٠‚٠٨٥٠  باكستان
  ٠‚٠٠١٠  باالو

  ٠‚٠٣٩٠  البحرين
  ٢‚٩٣٤٢  البرازيل
  ٠‚٠٠٨٠  بربادوس
  ٠‚٤٧٤٠  البرتغال
  ٠‚٠٢٦٠  السالم دار بروني
  ٠‚٩٩٨١  بلجيكا
  ٠‚٠٤٧٠  بلغاريا
  ٠‚٠٠١٠  بليز

  ٠‚٠١٠٠  بنغالديش
  ٠‚٠٢٦٠  بنما
  ٠‚٠٠٣٠  بنن

  ٠‚٠٠١٠  بوتان
  ٠‚٠١٧٠  بوتسوانا

  ٠‚٠٠١٠  بورتوريكو
  ٠‚٠٠٣٠  فاصو بوركينا

  ٠‚٠٠١٠  بوروندي
  ٠‚٠١٧٠  والهرسك البوسنة
  ٠‚٩٢١١  بولندا
  ٠‚١١٧٠  بيرو

  ٠‚٠٥٦٠  بيالروس
  ٠‚٢٣٩٠  تايلند

  ٠‚٠١٩٠  تركمانستان
  ١‚٣٢٨١  تركيا

  ٠‚٠٤٤٠  وتوباغو ترينيداد
  ٠‚٠٠٢٠  تشاد
  ٠‚٠٠١٠  توغو
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  المنتسبة األعضاء والدول األعضاء الدول
 الصحة منظمة في االشتراكات تقدير جدول

  ٢٠١٥-٢٠١٤ الفترة في العالمية
٪  

  ٠‚٠٠١٠  توفالو
  ٠‚٠٠١٠  توكيالو
  ٠‚٠٣٦٠  تونس
  ٠‚٠٠١٠  تونغا
  ٠‚٠٠٢٠  لشتى -تيمور

  ٠‚٠١١٠  جامايكا
  ٠‚٠٠٥٠  األسود الجبل
  ٠‚١٣٧٠  الجزائر
  ٠‚٠١٧٠  البهاما جزر
  ٠‚٠٠١٠  القمر جزر
  ٠‚٠٠١٠  سليمان جزر
  ٠‚٠٠١٠  كوك جزر
  ٠‚٠٠١٠  مارشال جزر

  ٠‚٠٠١٠  الوسطى أفريقيا جمهورية
  ٠‚٣٨٦٠  التشيكية الجمهورية
  ٠‚٠٤٥٠  الدومينيكية الجمهورية
  ٠‚٠٣٦٠  السورية العربية الجمهورية
  ٠‚٠٠٣٠  الديمقراطية الكونغو جمهورية
  ٠‚٣٥٦٠  اإلسالمية إيران جمهورية
  ٠‚٠٠٩٠  المتحدة تنزانيا جمهورية
  ٠‚٦٢٧٠  البوليفارية فنزويال جمهورية
  ١‚٩٩٤١  كوريا جمهورية
  ٠‚٠٠٦٠  الشعبية الديمقراطية كوريا جمهورية
  ٠‚٠٠٢٠  الشعبية الديمقراطية الو جمهورية
  ٠‚٠٠٨٠  السابقة اليوغوسالفية مقدونية جمهورية
  ٠‚٠٠٣٠  مولدوفا جمهورية
  ٠‚٣٧٢٠  أفريقيا جنوب
  ٠‚٠٠٤٠  السودان جنوب
  ٠‚٠٠٧٠  جورجيا
  ٠‚٠٠١٠  جيبوتي
  ٠‚٦٧٥٠  الدانمرك

  ٠‚٠٠٩٠  القوميات المتعددة بوليفيا دولة
  ٠‚٠٠١٠  دومينيكا
  ٠‚٠٠١٠  األخضر الرأس
  ٠‚٠٠٢٠  رواندا
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  المنتسبة األعضاء والدول األعضاء الدول
 الصحة منظمة في االشتراكات تقدير جدول

  ٢٠١٥-٢٠١٤ الفترة في العالمية
٪  

  ٠‚٢٢٦٠  رومانيا
  ٠‚٠٠٦٠  زامبيا

  ٠‚٠٠٢٠  زمبابوي
  ٠‚٠٠١٠  ساموا
  ٠‚٠٠١٠  وبرينسيبي تومي سان
  ٠‚٠٠٣٠  مارينو سان
  ٠‚٠٠١٠  وغرينادين فنسنت سانت
  ٠‚٠٠١٠  لوسيا سانت
  ٠‚٠٠١٠  ونيفيس كيتس سانت
  ٠‚٠٢٥٠  النكا سري

  ٠‚٠١٦٠  السلفادور
  ٠‚١٧١٠  سلوفاكيا
  ٠‚١٠٠٠  سلوفينيا
  ٠‚٣٨٤٠  سنغافورة
  ٠‚٠٠٦٠  السنغال
  ٠‚٠٠٣٠  سوازيلند
  ٠‚٠١٠٠  السودان
  ٠‚٠٠٤٠  سورينام
  ٠‚٩٦٠١  السويد
  ١‚٠٤٧١  سويسرا
  ٠‚٠٠١٠  سيراليون
  ٠‚٠٠١٠  سيشيل
  ٠‚٣٣٤٠  شيلي
  ٠‚٠٤٠٠  صربيا

  ٠‚٠٠١٠  الصومال
  ٥‚١٤٨٤  الصين

  ٠‚٠٠٣٠  طاجيكستان
  ٠‚٠٦٨٠  العراق
  ٠‚١٠٢٠  عمان
  ٠‚٠٢٠٠  غابون
  ٠‚٠٠١٠  غامبيا
  ٠‚٠١٤٠  غانا

  ٠‚٠٠١٠  غرينادا
  ٠‚٠٢٧٠  غواتيماال

  ٠‚٠٠١٠  غيانا
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  المنتسبة األعضاء والدول األعضاء الدول
 الصحة منظمة في االشتراكات تقدير جدول

  ٢٠١٥-٢٠١٤ الفترة في العالمية
٪  

  ٠‚٠٠١٠  غينيا
  ٠‚٠٠١٠  بيساو – غينيا
  ٠‚٠١٠٠  االستوائية غينيا
  ٠‚٠٠١٠  فانواتو
  ٥‚٥٩٣٥  فرنسا
  ٠‚١٥٤٠  الفلبين
  ٠‚٥١٩٠  فنلندا
  ٠‚٠٠٣٠  فيجي
  ٠‚٠٤٢٠  نام فييت
  ٠‚٠٤٧٠  قبرص
  ٠‚٢٠٩٠  قطر

  ٠‚٠٠٢٠  قيرغيزستان
  ٠‚١٢١٠  كازاخستان
  ٠‚٠١٢٠  الكاميرون
  ٠‚١٢٦٠  كرواتيا
  ٠‚٠٠٤٠  كمبوديا
  ٢‚٩٨٤٢  كندا
  ٠‚٠٦٩٠  كوبا
  ٠‚٠١١٠  ديفوار كوت

  ٠‚٠٣٨٠  كوستاريكا
  ٠‚٢٥٩٠  كولومبيا
  ٠‚٠٠٥٠  الكونغو
  ٠‚٢٧٣٠  الكويت
  ٠‚٠٠١٠  كيريباتي

  ٠‚٠١٣٠  كينيا
  ٠‚٠٤٧٠  التفيا
  ٠‚٠٤٢٠  لبنان

  ٠‚٠٨١٠  لكسمبرغ
  ٠‚١٤٢٠  ليبيا

  ٠‚٠٠١٠  ليبيريا
  ٠‚٠٧٣٠  ليتوانيا
  ٠‚٠٠١٠  ليسوتو
  ٠‚٠١٦٠  مالطة
  ٠‚٠٠٤٠  مالي
  ٠‚٢٨١٠  ماليزيا
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  المنتسبة األعضاء والدول األعضاء الدول
 الصحة منظمة في االشتراكات تقدير جدول

  ٢٠١٥-٢٠١٤ الفترة في العالمية
٪  

  ٠‚٠٠٣٠  مدغشقر
  ٠‚١٣٤٠  مصر
  ٠‚٠٦٢٠  المغرب
  ١‚٨٤٢١  المكسيك
  ٠‚٠٠٢٠  مالوي
  ٠‚٠٠١٠  ملديف
  ٠‚٨٦٤١  السعودية العربية المملكة
  ٥‚١٧٩٤  الشمالية وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة المملكة
  ٠‚٠٠٣٠  منغوليا
  ٠‚٠٠٢٠  موريتانيا

  ٠‚٠١٣٠  موريشيوس
  ٠‚٠٠٣٠  موزامبيق
  ٠‚٠١٢٠  موناكو
  ٠‚٠١٠٠  ميانمار
  ٠‚٠١٠٠  ناميبيا
  ٠‚٠٠١٠  ناورو

  ٠‚٨٥١١  النرويج
  ٠‚٧٩٨١  النمسا
  ٠‚٠٠٦٠  نيبال
  ٠‚٠٠٢٠  النيجر
  ٠‚٠٩٠٠  نيجيريا

  ٠‚٠٠٣٠  نيكاراغوا
  ٠‚٢٥٣٠  نيوزيلندا
  ٠‚٠٠١٠  نيووي
  ٠‚٠٠٣٠  هايتي
  ٠‚٦٦٦٠  الهند

  ٠‚٠٠٨٠  هندوراس
  ٠‚٢٦٦٠  هنغاريا
  ١‚٦٥٤١  هولندا
  ٢٢‚٠٠٠٠  األمريكية المتحدة الواليات
  ٠‚٠٠١٠  الموحدة ميكرونيزيا واليات
  ١٠‚٨٣٣٨  اليابان
  ٠‚٠١٠٠  اليمن
  ٠‚٦٣٨٠  اليونان

  ١٠٠‚٠٠٠٠  المجموع
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  األعمال جدول من ٤-٢١ البند
  
  

  األجنبية العمالت صرف أسعار مخاطر إدارة
  
  

  والستون، السادسة العالمية الصحة جمعية  
  

  ١األجنبية؛ العمالت صرف أسعار مخاطر بإدارة الخاص التقرير في النظر بعد  
  

  اإلنفاق، وعملة الدخل عملة بين الطويل األمد في المواءمة ضمان بضرورة وتسليماً   
  
  يلي: ما تقرر  -١

 بالفرنـك ونصفها األمريكي بالدوالر ،٢٠١٤ عام من اعتباراً  المقدرة، االشتراكات نصف يحدد أن  )١(
 مـن يمـوَّل الـذي البرمجيـة الميزانيـة ومبلـغ البرمجيـة الميزانيـة اعتمـاد وقـت في ذلك ُيحسب وأن السويسري،
  المقدرة؛ االشتراكات

 ٠٠٠ المقــدرة الســنوية اشــتراكاتها إجمــالي يبلــغ التــي األعضــاء الــدول بكــل يرالتــدب هــذا يتعلــق أن  )٢(
ـــدول اشـــتراكات تقـــدَّر أن علـــى أكثـــر، أو أمريكـــي دوالر ٢٠٠  الســـنوية اشـــتراكاتها تقـــل التـــي األعضـــاء ال
  فقط؛ األمريكي الدوالر بعملة أمريكي دوالر ٢٠٠ ٠٠٠ عن المقدرة

  
  التالي: النحو على المالية الالئحة من ٦-٦ المادة تعديل تقرر  -٢

 أو أمريكــي دوالر ٢٠٠ ٠٠٠ عضــو دولــة أيــة علــى المقــدرة الســنوية االشــتراكات إجمــالي بلــغ إذا  ٦-٦
 وٕاذا السويسري. بالفرنك اآلخر والنصف األمريكي بالدوالر العضو الدولة هذه اشتراكات نصف يقدَّر أكثر
 تقــــدَّر أمريكــــي دوالر ٢٠٠ ٠٠٠ عــــن عضــــو دولــــة أيــــة علــــى المقــــدرة الســــنوية االشــــتراكات إجمــــالي قــــل

 أو اليــورو أو األمريكــي بالــدوالر االشــتراكات وتُــدفع فقــط. األمريكــي بالــدوالر العضــو الدولــة هــذه اشــتراكات
  العام. المدير يحدده حسبما أكثر، أو أخرى عملة بأية أو السويسري الفرنك

  
 دورتهــا اختتــام وقــت مــن اعتبــاراً  الــداخلي لنظامهــا أعــاله المــذكورة التعــديالت ســريان يبــدأ أن كــذلك تقــرر  -٣

  والستين. السادسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٦٦/٣٢الوثيقة ج    ١
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  األعمال جدول من ١-٢٢ البند
  
  

  الخارجي الحسابات مراجع تقرير
  
  

  والستون، السادسة العالمية الصحة جمعية
  
 والسـتين السادسة العالمية الصحة جمعية إلى الخارجي الحسابات مراجع من المقدم التقرير في النظر بعد  

  ١؛٢٠١٢ ديسمبر األول/ كانون ٣١ في المنتهية المالية السنة في العالمية الصحة لمنظمة المالية العمليات عن
  

ــالتقرير علمــاً  اإلحاطــة وبعــد    إلــى التنفيــذي للمجلــس التابعــة واإلدارة والميزانيــة البرنــامج لجنــة مــن المقــدم ب
  ٢والستين، السادسة العالمية الصحة جمعية

  
  والستين. السادسةالعالمية  الصحة جمعية إلى الخارجي الحسابات مراجع من المقدم التقرير تقبل  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٦٦/٣٤الوثيقة ج    ١
  .٦٦/٥٨الوثيقة ج    ٢
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  األعمال جدول من ٥-٢٣ البند
  
  

  العالمية الصحة منظمة لموظفي التقاعدية المعاشات لجنة في ممثلين تعيين
  

  
 عضـواً  تايلنـد، وفـد مـن ،تانغشـارأونياثين فيـروج الـدكتور والسـتون السادسـة العالميـة الصـحة جمعية رشحت  -١

 أقـدم تولـوبي، توبيماتاغي باالنتينا والسيدة التقاعدية المعاشات لجنة في ٢٠١٦ مايو أيار/ حتى سنوات ثالث لمدة
 .٢٠١٤ مايو أيار/ حتى عضويتها من المتبقية المدة في عضواً  ساموا، وفد من البدالء، األعضاء

  
 المتحـدة العربيـة اإلمـارات وفد من فكري محمود الدكتور والستون السادسة العالمية الصحة جمعية رشحت  -٢

 الصـحة منظمـة لمـوظفي التقاعديـة المعاشـات لجنـة فـي بـديلين عضـوين األرجنتـين وفـد مـن هينينغ أليغندرو والسيد
  .٢٠١٦ مايو أيار/ حتى سنوات ثالث لمدة العالمية
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  األعمال جدول من ١-٢٤ البند
  
  

  العالمية الصحة لمنظمة العام المدير بانتخاب المعني العامل الفريق تقرير متابعة
  

  
  والستون، السادسة العالمية الصحة جمعية  

  
 الصـحة لمنظمـة العـام المدير بانتخاب المعني العامل الفريق تقرير بمتابعة الخاص التقرير في النظر بعد  
  ١العالمية،

  
 المبــين النحـو علـى العالميـة، الصــحة لمنظمـة العـام المـدير بانتخـاب الخاصــة السـلوك قواعـد مدونـة تعتمـد  -١
  ؛القرار بهذا ١ الملحق في
  
  
 النحـو علـى القـرار، بصـنع يتعلـق ال كمنبـر كافـة ٢األعضـاء للـدول مفتوحـاً  يكـون للمرشحين منتدىً  تنشئ  -٢

  القرار؛ بهذا ٢ الملحق في المبين
  
 فصـاعداً  اآلن مـن ستسـتخدمه والـذي القـرار، بهـذا ٣ الملحـق في المبين الذاتية للسيرة الموحد النموذج تقر  -٣

   تقدَّم؛ التي الوحيدة الوثيقة باعتباره العام، المدير لمنصب أشخاصاً  تقترح التي األعضاء الدول
  
 يتــاح كــي إلكترونــي شــكل فــي أيضــاً  تقــدَّم وأن كلمــة، ٣٥٠٠ مرشــح لكــل الذاتيــة الســيرة تتجــاوز أال تقــرر  -٤

  الحد؛ هذا تجاوز عدم من التحقق المجلس لرئيس
  
 ٧٠ جديــدة مــادة وٕاضــافة العالميــة الصــحة لجمعيــة الــداخلي النظــام مــن ١٠٨و ٧٠ المــادتين تعــديل تقــرر  -٥

  القرار؛ بهذا ٤ الملحق في المبين النحو على مكررًا،
  
  العام: المدير من تطلب  -٦
  

 اآلثـار ذلـك فـي بمـا العـام، المـدير تعيين في اإللكتروني التصويت استخدام خيارات يستكشف أن  )١(
 العالميــة الصــحة جمعيــة إلــى ذلــك عــن تقريــراً  يقــدم وأن ،لــذلك اإللكترونــي لألمــن بالنســبة واآلثــار الماليــة
  التنفيذي؛ المجلس طريق عن والستين السابعة

  
ـــع أنو   )٢(  وحيـــدة مرجعيـــة وثيقـــة مســـّودة فـــي العـــام المـــدير النتخـــاب اإلجماليـــة لعمليـــةل وصـــفاً  يجمِّ

  التنفيذي. المجلس طريق عن والستين السابعة العالمية الصحة جمعية إلى لتقديمها
  
  

                                                           
 .٦٦/٤١الوثيقة ج    ١

 وحسب االقتضاء منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ٢
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  ١ الملحق
  

   الخاصة السلوك قواعد مدونة
  العالمية الصحة لمنظمة العام المدير بانتخاب

  
 وطـرق بعمليـة والمعنـي األعضاء الدول من المكّون العامل الفريق تقرير بشأن ١٥-٦٥ع ص ج القرار في

 مســودة األمانــة تضــع "أن أمــور، جملــة بــين الصــحة جمعيــة قــررت العالميــة الصــحة لمنظمــة العــام المــدير انتخــاب
 فـي التنفيـذيين الرؤسـاء "اختيـار أي المشـتركة؛ التفتـيش وحـدة تقريـر مـن ٧ التوصـية مـع يتماشـى بمـا سـلوك، قواعد

 الصـحة لمنظمة العام المدير لمنصب الُمرشَّحين من كل يتعهد خدمتهم"، وشروط المتحدة األمم منظومة مؤسسات
 عن والستون السادسة العالمية الصحة جمعية فيها تنظر كي وذلك واحترامها، بها بالتقيد األعضاء والدول العالمية
  التنفيذي." المجلس طريق

  
 انتخاب عملية في والشفافية واإلنصاف والعدالة االنفتاح تعزيز ("المدونة") السلوك قواعد مدونة وتستهدف

 بما المجاالت، من عدداً  المدونة تتناول بمجملها، العملية تحسين إلى وسعياً  العالمية. الصحة لمنظمة العام المدير
 المسـائل عـن فضـالً  والُمرشَّـحين، األعضـاء الـدول جانـب من االنتخابية الحمالت وٕاقامة االقتراحات، تقديم ذلك في

  المالية. والشؤون بالتمويل المتعلقة
  

 بالسـلوك المدونـة وتوصـي العالميـة. الصـحة منظمـة فـي األعضـاء الـدول بـين سياسياً  تفاهماً  المدونة وُتعد
ــحين األعضــاء الــدول جانــب مــن فيــه المرغــوب  عدالــة تعزيــز أجــل مــن العــام، المــدير بانتخــاب يتعلــق فيمــا والُمرشَّ
 ليسـت المدونـة فـإن ثـم، ومـن حصـائلها. وقبـول وشـرعية شـرعيتها وبالتـالي وشـفافيتها وانفتاحهـا ومصـداقيتها العملية
   محتوياتها. احترام الُمرشَّحين وعلى األعضاء الدول على ينبغي ولكن قانوناً  ملزمة

  
  العامة الشروط   ألف:

  
  األساسية المبادئ  أوًال:

  
 التاليـة بالمبـادئ بهـا المتعلقـة االنتخابيـة الحملـة أنشـطة وكـذلك بأكملهـا االنتخـاب عملية تسترشد أن ينبغي

  نتائجها: وعلى العملية على الشرعية من المزيد ضفيتُ  التي
  العادل، الجغرافي التمثيل لمبدأ الواجبة المراعاة
  العدالة،

  اإلنصاف،
  الشفافية،

   النية، حسن
   واالعتدال، المتبادل واالحترام الكرامة
  التمييز، عدم

  الفضيلة.
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  منهما لكل الداخلي للنظام وفقاً  التنفيذي والمجلس الصحة جمعية سلطة  ثانيًا:
  
 للنظـام وفقـاً  العـام المـدير انتخاب إجراء في التنفيذي والمجلس الصحة جمعية بسلطة األعضاء الدول تقر  -١

  الصلة. ذات اإلجرائية والمقررات وللقرارات منهما لكل الداخلي
  
 وينطبــق الترشــيحات. لهــذه التــرويج العــام المــدير لمنصــب األشــخاص ترشــح التــي األعضــاء للــدول يجــوزو   -٢

 األعضــاء الــدول علــى ينبغــي الحــق هــذا ممارســة وعنــد ألنفســهم. بترشــيحهم يتعلــق فيمــا الُمرشَّــحين علــى أيضــاً  هــذا
ــحين  الصــحة منظمــة دســتور فــي وردت التــي العــام المــدير انتخــاب عمليــة تحكــم التــي القواعــد بجميــع التقيــد والُمرشَّ
 القــــرارات وفــــي التنفيــــذي للمجلــــس الــــداخلي النظــــام وفــــي العالميــــة الصــــحة لجمعيــــة الــــداخلي النظــــام وفــــي العالميــــة
  الصلة. ذات اإلجرائية والمقررات

  
  المسؤوليات  ثالثًا:

  
 بهـذه االلتـزام عـن مسـؤولين العالميـة الصـحة منظمـة عـام مـدير لمنصـب والُمرشَّـحون األعضـاء الـدول ُتعد  -١

  واحترامها. المدونة
  
 والشــــفافية واالنفتــــاح بالعدالــــة تتســــم أن ينبغــــي العــــام المــــدير انتخــــاب عمليــــة بــــأن األعضــــاء الــــدول تقــــرو   -٢

ــحين. مــن ُمرشَّــح كــل مزايــا أســاس علــى تقــوم وأن واإلنصــاف  وأن للجميــع معروفــة المدونــة تكــون أن وينبغــي الُمرشَّ
   بسهولة. عليها االطالع يتاح

  
  فيها. الواردة لألحكام وفقاً  أيضاً  بالمدونة الوعي إذكاء على األمانة وستعمل  -٣
  

  االنتخاب لعملية المختلفة الخطوات شروط  باء:
  

  االقتراحات تقديم  أوًال:
  

 بيـان علـى اقتراحهـا يشـتمل أن العـام المـدير لمنصـب أكثـر أو شـخص اسـم اقتراح عند األعضاء الدول على ينبغي
ـــذين واألشـــخاص هـــي تتعهـــد بأنهـــا يفيـــد ـــااللتزام ترشـــحهم ال ـــة. بأحكـــام ب ـــذكِّر وســـوف المدون ـــدول العـــام المـــدير ُي  ال

 الـــداخلي النظـــام مـــن ٥٢ للمـــادة وفقـــاً  العـــام المـــدير لمنصـــب األشـــخاص اقتـــراح إلـــى دعوتهـــا عنـــد بـــذلك األعضـــاء
  التنفيذي. للمجلس

  
  االنتخابية الحملة  ثانيًا:

  
 هـذه مثـل أقيمـت كلمـا العـام المـدير بانتخـاب المرتبطـة االنتخابيـة الحملـة أنشـطة علـى المدونـة هذه تنطبق  -١

  الصحة. جمعية جانب من التعيين يتم وحتى األنشطة
  
 االنتخـاب عمليـة خـالل والتعـاون التواصـل وتعزيـز تشـجيع والُمرشَّـحين األعضـاء الـدول كافـة على وينبغي  -٢

 تعزيـز فـي تتمثل التي المشتركة األهداف تراعي وأن نية بحسن تتصرف أن األعضاء الدول على وينبغي بأكملها.
  بأكملها. االنتخاب عملية خالل والعدالة والشفافية واالنفتاح المساواة

  
ــحين األعضــاء الــدول جميــع علــى وينبغــي  -٣  ســبيل (علــى حمالتهــم أنشــطة عــن اإلفصــاح فــي النظــر والُمرشَّ

 التـــي المعلومـــات تُنشـــر وســـوف بشـــأنها. األمانـــة وٕابـــالغ والزيـــارات) العمـــل وحلقـــات االجتماعـــات استضـــافة المثـــال
  العالمية. الصحة لمنظمة اإللكتروني الموقع من صةخصَّ مُ  صفحة على النحو هذا على عنها حُيفصَ 
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ــحين األعضــاء الــدول علــى وينبغــي  -٤  أو تعطــل أال وينبغــي بــاحترام، اآلخــر إلــى مــنهم كــل يشــير أن والُمرشَّ
 مــن أي تــدلي أال ينبغــي وكــذلك اآلخــرين. الُمرشَّــحين حمــالت أنشــطة الُمرشَّــحين أو األعضــاء الــدول مــن أي تعــوق
  التشهير. أو االفتراء قبيل من ُيعد قد آخر بيان أي أو كتابي أو شفوي بيان بأي الُمرشَّحين أو األعضاء الدول

  
ــحين األعضــاء الــدول علــى وينبغــي  -٥  غيــر نحــو علــى االنتخابيــة العمليــة علــى التــأثير عــن االمتنــاع والُمرشَّ

 هــذه بمثــل الوعــد طريــق عــن أو ماليــة غيــر أو ماليــة منــافع قبــول أو مــنح طريــق عــن المثــال ســبيل علــى مشــروع،
  الُمرشَّحين. أحد دعم مقابل في الفوائد

  
ــحين األعضــاء الــدول علــى وينبغــي  -٦  كيــان أو شــخص أي لصــالح االلتزامــات أو الوعــود قطــع عــدم والُمرشَّ

 أن شــأنه مــن كــان إذا مماثــل إجــراء أي تجنــب علــيهم وينبغــي منــه، تعليمــات قبــول أو ،اً خاصــ أو اً عامــ كــان ســواء
  .هايقوض أنه على يبدو أو االنتخابية العملية نزاهة يقوض

  
 المنح عن اإلفصاح في تنظر أن العام المدير لمنصب أشخاصاً  تقترح التي األعضاء الدول على وينبغي  -٧
 والثقـة التامـة الشـفافية لضـمان السـابقين العـامين خـالل األخـرى األعضـاء الـدول إلى قدمتها تيال المعونة تمويل أو

  األعضاء. الدول بين المتبادلة
  
ــرتُ  أن العــام المــدير لمنصــب أشخاصــاً  اقترحــت التــي األعضــاء الــدول علــى وينبغــي  -٨  بــين االجتماعــات يسِّ

 الُمرشَّـــحين بـــين االجتماعـــات ترتيـــب ينبغـــي أمكـــن، وحيثمـــا الطلـــب. عنـــد األخـــرى األعضـــاء الـــدول وبـــين ُمرشَّـــحهم
 خـالل مـن ولـيس األعضـاء الـدول فيهـا تشـارك التـي األحداث من غيرها أو المؤتمرات انعقاد عند األعضاء والدول
  الثنائية. الزيارات

  
 النفقـات لتجنـب محـدوداً  لترشيحهم الترويج أجل من األعضاء الدول إلى الُمرشَّحين سفر يكون أن وينبغي  -٩

ــحين. األعضــاء الــدول بــين المســاواة عــدم إلــى تــؤدي قــد التــي المفرطــة  الــدول علــى ينبغــي الصــدد هــذا وفــي والُمرشَّ
 التنفيذي والمجلس اإلقليمية اللجان (جلسات اإلمكان بقدر القائمة اآلليات استخدام في النظر والُمرشَّحين األعضاء
  االنتخابية. بالحملة المرتبطة الترويجية األنشطة من وغيرها االجتماعات لعقد الصحة) وجمعية

  
 الحملـة أنشـطة وبـين الرسـمي السـفر بـين الجمـع عـدم والخـارجيين، منهم الداخليين الُمرشَّحين على وينبغي  -١٠

 األخـــرى األحـــداث أو التقنيـــة االجتماعـــات ســـتار تحـــت االنتخابيـــة الدعايـــة أو التـــرويج تجنـــب وينبغـــي االنتخابيـــة.
  المشابهة.

  
 األعضــاء الــدول إلــى الداعمــة والمعلومــات الذاتيــة والســير االقتراحــات جميــع العــام المــدير يرســل أن وبعــد  -١١

 األسـئلة لطـرح سـر بكلمـة محميـاً  منتـدىً  األمانـة ستنشـئ التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام من ٥٢ لمادةا وبموجب
 والُمرشَّـحين األعضـاء الـدول لجميـع متاحـاً  المنتـدى هـذا يكـون أن علـى لمنظمـة،ل إللكترونيا موقعال على واألجوبة
 وســيرهم ذلــك يطلبــون الــذين الُمرشَّــحين جميــع عــن المعلومــات أيضــاً  األمانــة وستنشــر فيــه. المشــاركة يطلبــون الــذين
 االتصـال بيانـات عـن فضـالً  األعضـاء، الـدول مـن وردت كمـا وخبـراتهم مـؤهالتهم عن التفاصيل من وغيرها الذاتية

 لكـل اإللكترونيـة المواقـع إلى المؤدية الروابط على الموقع وسيحتوي للمنظمة. اإللكتروني الموقع على بهم الخاصة
 اإللكترونـي موقعـه إنشـاء عـن مسـؤوالً  الُمرشَّـحين مـن ُمرشَّـح كل وسيكون الطلب. عند وذلك الُمرشَّحين، من ُمرشَّح

  وتمويله.
  

 هـــذه نـــص عـــن فضـــالً  المنطبقـــة، والقـــرارات والقواعـــد االنتخـــاب عمليـــة عـــن المعلومـــات األمانـــة وستنشـــر  -١٢
 النظـام مـن ٥٢ المـادة مـن األولـى الفقرة إليه تشير الذي الوقت في وذلك للمنظمة، اإللكتروني الموقع على المدونة
  التنفيذي. للمجلس الداخلي
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  والتعيين الترشيح  ثالثًا:
  
 بــإجراء الصــحة جمعيــة وتقــوم العــام المــدير ترشــيح عمليــة بــإجراء الصــحة وجمعيــة التنفيــذي المجلــس يقــوم  -١

 ومــن المبــدأ حيــث ومــن الصــلة. ذات اإلجرائيــة والمقــررات وللقــرارات منهمــا لكــل الــداخلي للنظــام وفقــاً  تعيينــه عمليــة
 مـن كـانوا وٕان حتـى االجتماعات هذه حضور عدم الُمرشَّحين على ينبغي اإلجراءات، سير هدوء على الحفاظ أجل

  األعضاء. الدول وفود أعضاء
  
 الصــحة وجمعيــة التنفيــذي للمجلــس الــداخلي بالنظــام صــارماً  التزامــاً  االلتــزام األعضــاء الــدول علــى وينبغــي  -٢

 وبالتــالي ووقارهــا. وشــرعيتها اإلجــراءات نزاهــة واحتــرام المنطبقــة، اإلجرائيــة والمقــررات القــرارات مــن وغيرهــا العالميــة
ـــدو قـــد التـــي واإلجـــراءات الســـلوكيات تجنـــب ينبغـــي  قاعـــة داخـــل وذلـــك الحصـــائل، علـــى التـــأثير تســـتهدف أنهـــا يب

  سواء. حد على وخارجها والتعيين الترشيح عملية ُتجرى حيث المؤتمرات
  
 الخصــوص وجــه علــى وينبغــي األصــوات. وســرية اإلجــراءات ســرية احتــرام األعضــاء الــدول علــى وينبغــي  -٣

  اإللكترونية. األجهزة باستخدام المغلقة الجلسات تشهدها التي اإلجراءات بث أو نقل عن االمتناع
  
 األعضــاء الــدول علــى ينبغــي وتعيينــه، العــام المــدير ترشــيح علــى التصــويت لعمليــة الســرية للطبيعــة ونظــراً   -٤

  معين. ُمرشَّح لصالح التصويت عزمها عن مقدماً  اإلعالن عن االمتناع
  

  الداخليون الُمرشَّحون  :رابعاً 
  
 العــام المــدير فــيهم بمــن العــام المــدير منصــب لشــغل المقتــرحين للمنظمــة الــوظيفي المــالك أعضــاء يخضــع  -١

 المنظمــة، مــوظفي والئحــة األساســي والنظــام العالميــة الصــحة منظمــة دســتور عليهــا يــنص التــي لاللتزامــات الحــالي،
  آخر. إلى وقت من العام المدير يصدرها قد التي لإلرشادات يخضعون كما
  
ــحين المنظمــة مــوظفي التــزام وينبغــي  -٢  األخالقــي الســلوك معــايير بأســمى العــام المــدير منصــب لشــغل الُمرشَّ

 وبــين المنظمــة فــي وظــائفهم بــين بوضــوح الفصــل المنظمــة مــوظفي علــى وينبغــي الشــبهات. تجنــب فــي واجتهــادهم
 كمـا المنظمـة. فـي وعملهـم الحمـالت أنشـطة بـين تـداخل، أنـه علـى يبـدو قـد مـا أو التداخل حدوث لتجنب ترشيحهم
  المصالح. في تضارب لوجود شبهة أي تجنب عليهم ينبغي

  
 االنتهـــاك حالـــة فـــي تنطبـــق التـــي واألحكـــام للقواعـــد وفقـــاً  العـــام المـــدير لســـلطة المنظمـــة مـــوظفي ويخضـــع  -٣

  الحمالت. بأنشطة يتعلق فيما لواجباتهم المزعوم
  
 المـوظفين الئحـة مـن ٦٥٠ المـادة تطبيـق إلـى العـام المدير التنفيذي المجلس أو الصحة جمعية تدعو وقد  -٤

  العام. المدير لمنصب الُمرشَّحين للموظفين خاصة إجازة بمنح تتعلق والتي
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  ٢ الملحق
  

  المرشحين منتدى
  

  وٕادارته المنتدى إقامة
  
 قبــل ذاتــه بحــد قائمــاً  اجتماعــاً  بوصــفه التنفيــذي المجلــس طلــب علــى بنــاءً  المرشــحين منتــدى األمانــة ســتقيم -١

 وســـيعقد التنفيـــذي. المجلـــس مكتـــب أعضـــاء مـــن بـــدعم المنتـــدى رئاســـة المجلـــس رئـــيس وســـيتولى المجلـــس، انعقـــاد
  الترشيح. عملية فيها سُتجرى التي تلك تسبق التي الدورة في انعقاده موعد ويحّدد رسمياً  الُمرشَّحين منتدى المجلس

  
  التوقيت

  
ـــحين منتـــدى عقـــد  -٢  فيهـــا يســـيجر  التـــي التنفيـــذي المجلـــس دورة ادانعقـــ قبـــل شـــهرين أقصـــاه موعـــد فـــي الُمرشَّ

  الترشيح.
  

  المدة
  
 الُمرشَّـــحين. عـــدد علـــى ســـتتوقف التـــي الُمرشَّـــحين منتـــدى انعقـــاد مـــدة فـــي المجلـــس مكتـــب أعضـــاء ســـيبتّ   -٣

 أقصى. كحد أيام بثالثة سُتحّدد المنتدى عقد مدة فإن ذكره، سلف عّما النظر وبصرف
  

  الشكل
  
 تكون بحيث عليها واإلجابة األسئلة لطرح جلسة تليه دقيقة، ٣٠ على مدته تزيد ال عرضاً  مرشح كل يقّدم  -٤

 يبــت الــرئيس، مقترحــات علــى وبنــاءً  االقتــراع. طريــق عــن المقــابالت ترتيــب وُيحــّدد دقيقــة. ٦٠ للمقابلــة الكليــة المــدة
  المقابالت. إجراء بشأن مفّصلة ترتيبات من يتخذ فيما المنتدى

  
 األسـئلة إلعـداد دعوة المرشحين منتدى في المشاِركة المنتسبة األعضاء والدول األعضاء الدول إلى توّجه  -٥

 واحـد كـل علـى طرحهـا المقـرر األسئلة بالقرعة الرئيس ويسحب األولي. العرض أثناء مرشح كل على ستطرح التي
  الُمرشَّحين. من
  

  المشاركة
  
   المنظمة. في المنتسبة األعضاء والدول ١األعضاء الدول على الُمرشَّحين منتدى في المشاركة تقتصر  -٦
  
 لــن التــي المنتســبة األعضــاء والــدول األعضــاء الــدول علــى المرشــحين منتــدى وقــائع بــث األمانــة وســتتولى  -٧

  .سر بكلمة محمي اإلنترنت شبكة على موقعب باالستعانة وذلك المنتدى، حضور من تتمكن
  

  الوثائق
  
 مـن ٥٢ المـادة ألحكـام وفقاً  المقدمة ذلك تؤيد التي المعلومات من وغيرها للُمرشَّحين الذاتية السير ستكون  -٨

 باللغـــات المنتســـبة األعضـــاء والـــدول األعضـــاء الـــدول لجميـــع إلكترونيـــاً  متاحـــة التنفيـــذي، للمجلـــس الـــداخلي النظـــام
  سر. بكلمة محمي اإلنترنت شبكة على موقع في المبّينة

                                                           
 وحسب االقتضاء منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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  ٣ الملحق
  

  الذاتية السيرة نموذج
  
  

  (اللقب): العائلة اسم
  
  

  أخرى: أسماء األول/ االسم
  

  
  
  
  
  
  

  حديثة صورة إرفاق يرجى

     الجنس: نوع

  السنة): الشهر/ (اليوم/ الميالد: تاريخ   الميالد: وبلد مكان

   :المواَطنة
  الكاملة: التفاصيل سرد يرجى البسيطة) المرور مخالفات (باستثناء قانون أي بانتهاك إدانتك سبقت قد انتك إذا
  
  

   المعالين: عدد   االجتماعية: الحالة
  المراسالت: عنوان

  
    الهاتف:

  
   المحمول: الهاتف

  
  الفاكس:

  
  اإللكتروني: البريد

  
  
  

  العلمية: الشهادات / الدرجات
  

 وأســـماء التـــواريخ بيـــان مـــع عليهـــا، الحصـــول تـــم التـــي األساســـية العلميـــة الشـــهادات /الـــدرجات تحديـــد هنـــا (يرجـــى
  أخرى.) صفحات إضافة يمكنو  المؤسسات.
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  الكتابة  القراءة  التحدث  األم اللغة    باللغات اإللمام
 يرجـــى األم، اللغـــة بخـــالف باللغـــات يتعلـــق فيمـــا

 أدنـــاه المبـــين للرمـــز وفقـــاً  المناســـب الـــرقم إدخـــال
 عـــدم حـــال فـــيو  باللغـــة. اإللمـــام مســـتوى لتحديـــد
  عالمات. أي توضع ال باللغة اإللمام

  
    محدودة، محادثة  -١ الكود:

  الصحف، قراءة
  الروتينية. المراسالت

  
  المناقشات، في بطالقة المشاركة  -٢

   وقراءة كتابة
   أصعب مواد

      العربية

       الصينية

      اإلنكليزية

      الفرنسية

       األسبانية

      الروسية

  التحديد) (يرجى ذلك غير  
 اللغـة تماثـل (تكـاد) بطالقـة اإلجادة  -٣

   األم
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  المشغولة المناصب
  

 مــع المهنيــة، حيــاتكم خــالل المكتســبة العمــل وخبــرات شــغلها لكــم ســبق التــي المناصــب إلــى اإلشــارة يرجــى  
  أخرى. صفحات إضافة يمكنو  منها. بكل المتعلقة والمسؤوليات المنجزات /واإلنجازات والواجبات التواريخ تحديد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مجـــال فـــي بأنشـــطتكم قائمـــة إدراج يرجـــىو  طلـــبكم. تقيـــيم علـــى تســـاعد قـــد صـــلة ذات أخـــرى وقـــائع أي بيـــان يرجـــى
  الدولية. أو العامة أو المهنية أو المدنية الشؤون
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 مع العمومية، الصحة مجال في الرئيسية المنشورات وخاصة األكثر، على منشورات عشرة تضم قائمة إدراج يرجى
 لهــذا إضــافية صــفحة إضــافة الضــرورة عنــد يمكــنو  فيهــا. ُنشــرت التــي التقــارير أو الكتــب أو المجــالت أســماء ذكــر

  نفسها. المنشورات إرفاق عدم يرجىو   المنشورات.) بجميع كاملة قائمة إرفاق أيضاً  ويمكنكم( الغرض.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :طلبكم تقييم على تساعد قد صلة ذات وقائع وأي والمهارات والرياضات الهوايات بيان يرجى
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  كتابي بيان
  
ــحين الخاصــة "للمعــايير اســتيفائكم مــدى تقيــيم يرجــى  -١  العالميــة" الصــحة منظمــة عــام مــدير لمنصــب بالُمرشَّ

 .تقيـيمكم تـدعم الذاتيـة سـيرتكم مـن محـددة عناصـر إلـى اإلشـارة يرجـى بـذلك القيـام وعنـد المرفقـة). الصحيفة (انظر
   يلي: فيما ١٥-٦٥ع ص ج القرار في الصحة جمعية اعتمدتها التي المعايير تتمثلو 
  
  العمومية؛ الصحة مجال في الخبرة ذلك في بما الصحة، ميدان في قويةال تقنيةال خلفيةال  )١(
  
  ؛فيه الواسعة والخبرة الدولية الصحة مجال مع التعامل  )٢(
  
  واضحة؛ال قياديةال خبراتالو  مهاراتال  )٣(
  
  والدعوة؛ التواصل مجالي في ممتازةال مهاراتال  )٤(
  
  التنظيمية؛ اإلدارة مجال في واضحةال مؤهالتال  )٥(
  
  والسياسية؛ واالجتماعية الثقافية بالفروق وعيال  )٦(
  
  وأهدافها؛ المنظمة برسالة قويال لتزاماال  )٧(
  
  المنظمة؛ موظفي جميع في توافرها يلزم التي الجيدة الصحية اللياقة  )٨(
  
  الصحة؛ وجمعية التنفيذي المجلس عمل لغات من األقل على واحدة للغة كافيةال جادةاإل  )٩(
  
   واستراتيجياتها. العالمية الصحة منظمة أولويات حول رؤيتكم بيان يرجىو   -٢
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  ٤ الملحق
  

  العالمية الصحة لجمعية الداخلي النظام
  
  

  ٧٠ المادة
  

 التصـويت. فـي والمشـتركة الحاضـرة األعضـاء الـدول ثلثـي بأغلبيـة الهامـة المسـائل فـي الصحة جمعية قرارات تُتخذ
 بــين عالقــة بمقتضــاها تقــام التــي االتفاقــات علــى والموافقــة االتفاقــات؛ أو االتفاقيــات إقــرار المســائل: هــذه وتتضــمن
 الدســـتور؛ مــن ٧٢و ٧٠و ٦٩ للمــواد وفقــاً  الحكوميــة الدوليــة والوكـــاالت والمنظمــات المتحــدة األمــم وبــين المنظمــة
 التصـويت امتيـازات بوقـف الخاصـة والقـرارات الفعليـة؛ العمـل ميزانيـة بمقـدار الخاصـة والقرارات الدستور؛ وتعديالت
  الدستور. من ٧ المادة بمقتضى عضو لدولة والخدمات

  
  مكرراً  ٧٠ المادة

  
 فــي والمشــاركين الحاضــرين األعضــاء مــن وقويــة واضــحة بأغلبيــة العالميــة الصــحة لمنظمــة العــام المــدير ُينتخــب

  الداخلي. النظام هذا من ١٠٨ المادة في المبين النحو على التصويت
  

  ١٠٨ المادة
  

  السري. باالقتراع قرارها وتتخذ مغلقة جلسة في المجلس ترشيح في الصحة جمعية تنظر
  
  التالية: اإلجراءات ستنطبق أشخاص، لثالثة المجلس ترشيح حال في -١
  
 اعتُبــر ،والمصــوتين الحاضــرين األعضــاء ثلثــي أغلبيــة علــى األول االقتــراع فــي المرشــحين أحــد حصــل إذا  ) أ(

ــح أي يحصــل لــم وٕاذا .العــام المــدير منصــب فــي ُيعــيَّنو  واضــحة أغلبيــة ذلــك  ُيســتبعد الالزمــة، األغلبيــة علــى ُمرشَّ
 مـــن عـــدد أقـــل علـــى الحصـــول فـــي ُمرشَّـــحان تعـــادل وٕاذا األصـــوات. مـــن عـــدد أقـــل علـــى يحصـــل الـــذي الُمرشَّـــح

  األصوات. من عدد أقل على يحصل الذي الُمرشَّح ويستبعد بينهما منفصل اقتراع ُيجرى األصوات،

ـــح العـــام المـــدير منصـــب فـــي ُيعـــيَّن التـــالي، االقتـــراع فـــي  ) ب(  أصـــوات ثلثـــي أغلبيـــة علـــى يحصـــل الـــذي الُمرشَّ
  .وقوية واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهو أكثر، أو التصويت في والمشتركين الحاضرين األعضاء

 ُيعـيَّن (ب)، الفرعيـة الفقرة في إليها المشار األغلبية على االثنين الُمرشَّحين من أي حصول عدم حال في  (ج)
 منظمـة فـي األعضـاء الـدول أصوات أغلبية على التالي االقتراع في يحصل الذي الُمرشَّح العام المدير منصب في

  .وقوية واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهو ،العالمية الصحة
  

 ُيعـيَّن (ج)، الفرعيـة الفقـرة فـي إليهـا المشار األغلبية على االثنين الُمرشَّحين من أي حصول عدم حال في  (د)
 الحاضـرين األعضـاء أصـوات عـدد أغلبيـة علـى التـالي االقتـراع فـي يحصـل الـذي الُمرشَّح العام المدير منصب في

   وقوية. واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهو أكثر، أو التصويت في والمشتركين
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   التالية: اإلجراءات تنطبق فقط لشخصين المجلس ترشيح حال وفي  -٢
  

 الحاضـــرين األعضــاء أصـــوات ثلثــي أغلبيــة علـــى يحصــل الــذي الُمرشَّـــح العــام المــدير منصـــب فــي ُيعــيَّن  أ)(
  .وقوية واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهو أكثر، أو التصويت في والمشتركين

  
 ُيعـيَّن )،أ( الفرعيـة الفقـرة فـي إليهـا المشـار األغلبيـة علـى االثنـين الُمرشَّـحين من أي حصول عدم حال في  )(ب
 منظمـة فـي األعضـاء الـدول أصوات أغلبية على التالي االقتراع في يحصل الذي الُمرشَّح العام المدير منصب في

  .وقوية واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهو ،العالمية الصحة
  

 ُيعـيَّن )،ب( الفرعيـة الفقرة في إليها المشار األغلبية على االثنين الُمرشَّحين من أي حصول عدم حال في  (ج)
 الحاضـرين األعضـاء أصـوات عـدد أغلبيـة علـى التـالي االقتـراع فـي يحصـل الـذي الُمرشَّح العام المدير منصب في

  وقوية. واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهو أكثر، أو التصويت في والمشتركين
  
 الحاضـرين األعضـاء أصـوات ثلثـي بأغلبيـة قرارهـا الصـحة جمعية تتخذ ،واحداً  شخصاً  المجلس رشح وٕاذا  -٣

  .التصويت في والمشتركين
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  األعمال جدول من ٢-٢٤ البند
  
  

  اراتـــقـعـال
  
  

  والستون، السادسة العالمية الصحة جمعية
  

  ١بالعقارات؛ الخاص التقرير في النظر بعد
  

 إلـى التنفيـذي للمجلـس التابعـة واإلدارة والميزانيـة البرنـامج لجنـة مـن المقـدَّم بـالتقرير علمـاً  أحاطـت أن وبعد
  ٢والستين، السادسة العالمية الصحة جمعية

  
  بالصومال. بونتالند في غاروي في للمنظمة التابع الجديد الفرعي المبنى تشييد ُتقر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٦٦/٤٢جالوثيقة     ١

 .٦٦/٦٢جالوثيقة     ٢
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  األعمال جدول من ٣-٢٤ البند
  
  

  الدولية الحكومية المنظمات مع االتفاقات
  
  

  والستون، السادسة العالمية الصحة جمعية
  

  العالمية، الصحة منظمة دستور من ٧٠ المادة اعتبارها في تضع إذ
  
  الجنوب. ومركز العالمية الصحة منظمة بين المقترح االتفاق تقر
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  األعمال جدول من ٤-٢٤ البند
  
  

  األفريقي اإلقليم إلى المتوسط شرق إقليم من السودان جنوب نقل
  
  

  ،والستون السادسة العالمية الصحة جمعية
  
  ١األفريقي، اإلقليمب البلد ذاك إلحاق بشأن السودان جنوب حكومة من المقدم طلبال في نظرت أن بعد  

  
  األفريقي. اإلقليم من اً جزء السودان جنوب يشكل أن رتقرّ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٦٦/٤٣انظر الوثيقة ج    ١



           A66/68           ٦٦/٦٨ج

32 

  الملحق
  

  اإلقليمية اللجان تقارير من مقتبسة نصوص
  
 ١نيوالخمســـ التاســـعة دورتهـــا فـــي المتوســـط لشـــرق اإلقليميـــة للجنـــةا تقريـــر مـــن مقتـــبس نـــص  -١

  )٢٠١٢ أكتوبر األول/ تشرين ٤-١ (القاهرة،
  
 الصـحة لمنظمـة األفريقـي قلـيماإل إلى المتوسط شرق إقليم من االنتقال السودان جنوب جمهورية طلب  ٢-٨

  العالمية

  ٤ اإلجرائي المقرر ،٥٩/١١إ ل /م ش الوثيقة األعمال، جدول من ٩ البند
  

 فــي داخلــةً  العالميــة الصــحة منظمــة فــي عضــواً  دولــة ٢٠١١ ســبتمبر أيلــول/ ٢٧ فــي الســودان جنــوب أصــبح "...
 إلــى المتوســط شــرق إقلــيم مــن االنتقــال الســودان جنــوب طلــب وقــد المتوســط. شــرق إلقلــيم الجغرافــي النطــاق عــداد

 األفريقـي قلـيماإل إلـى نقلهـا بشـأن السـودان جنـوب حكومـة طلـب قبـول ةاإلقليميـ اللجنـة وقـّررت ... .األفريقي إلقليما
 السادسـة العالميـة الصـحة جمعية إلى قراراها يحيل أن اإلقليمي المدير من وطلبت ،العالمية الصحة منظمةل التابع
  "٢فيه. نظرلل نيتوالس

  
 ٢٣-١٩ (لوانـدا، والسـتين الثانيـة دورتهـا فـي ألفريقيا اإلقليمية لجنةال تقرير من مقتبس نص  -٢

  )٢٠١٢ نوفمبر الثاني/ تشرين
  
  العالمية الصحة لمنظمة التابع األفريقي اإلقليم إلى السودان جنوب جمهورية نقل  -٨

  AFR/RC62/4 الوثيقة األعمال، جدول من ٨ البند
  

 بطلــ ينوالســت نيــةالثا دورتهــا فــي اإلقليميــة اللجنــة بحثــت ،٦-٤٩ع ص ج العالميــة الصــحة جمعيــة لقــرار وفقــاً  "...
 الصـحة منظمـةل التـابع األفريقـي قلـيماإل إلـى السـودان جنـوب بنقـل يفيـد رأي عـن توأعربـ السـودان جنـوب جمهوريـة
 نظرهـا، وجهـة نقـلي أن اإلقليمـي المـدير مـن وطلبـت ،بـه ورحبـت السـودان جنـوب اإلقليميـة اللجنـة تهنـأو  .العالمية

  "... فيه للنظر نيوالست السادسة العالمية الصحة جمعية إلى العالمية، الصحة لمنظمة العام المدير خالل من
  
  
  

=     =     =  

                                                           
 ع.-٥٩/١٤إل / ش مالوثيقة     ١

 ).٤، المقرر اإلجرائي (٥٩/١٣إل / ش مالوثيقة     ٢


