
    
    ٦٩/٥٧ج  التاسعة والستون جمعية الصحة العالمية

  ٢٠١٦ نيسان/ أبريل ٨  من جدول األعمال المؤقت ٢-٢٣البند 
  A69/57    

  
  
  

  عملية انتخاب المدير العام 
  لمنظمة الصحة العالمية

  
  

  المديرة العامة من تقرير
  
  
  
)، الــذي ٢(١٣٨م تالمائــة، المقــرر اإلجرائــي اعتمــد المجلــس التنفيــذي، أثنــاء دورتــه الثامنــة والثالثــين بعــد  -١

 لشـغل المقترحين المرشحين قتضي منقرار يجمعية الصحة العالمية التاسعة والستين بأن تنظر في اعتماد أوصى 
 أســاس علــى وذلــك العــام، المــدير تعيــين علــى التصـويت قبــل الصــحة جمعيــة أمــام يتحــدثوا أن العــام المــدير منصـب
 أساس على البيانات ترتيب في ُيبتّ  أن) ب( أقصى؛ كحد دقيقة ١٥ بالبيانات اإلدالء أال يتجاوز) أ(: التالي الفهم
 .أجوبة أو أسئلة أية البيانات إلقاء عقب ُتطرح أال) ج( ؛القرعة

  
دة فـي ِجـومن خالل المعلومـات األساسـية نظـر المجلـس التنفيـذين لـدى إعـداد التوصـيات المـذكورة أعـاله،  -٢

أن تنظـر فـي ثالثـة مرشـحين. ورأى المجلـس أن مـن المستصـوب اإلجراءات وفي أنه سيتعين على جمعية الصـحة 
ومثلمـا ُذكـر فـي التقريـر الـذي قدمتـه . التصـويت قبـل الصـحة جمعيـة أمـامأن يتحدث المرشحون المقترحون اشتراط 
ستتاح لها بالفعل فرصـة التعـرف علـى فإنه بالرغم من أن الدول األعضاء ١إلى المجلس عن هذه المسألة،األمانة  

األعضاء بأن االستماع إلى المرشحين  لالمرشحين والمنصات االنتخابية من خالل منتدى اإلنترنت فقد تشعر الدو 
تم يوسـنهاية عملية االنتخاب يمكن أن يساعدها على النظر في الترشيح المقدم من المجلـس. في مرة واحدة وأخيرة 

 التصويت اإللكتروني. استخدام تعويض الوقت اإلضافي الذي سيستغرقه تحدث المرشحين بالوقت المكتسب من
    

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
، حسبما أوصى به المجلس التنفيذي في التاليوع القرار ر إلى النظر في اعتماد مشجمعية الصحة مدعوة  -٣

 ):٢(١٣٨م تالمقرر اإلجرائي 
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

  ٢بعد النظر في التقرير الخاص بعملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية،
  

                                                           
 .١٣٨/٤٦م تالوثيقة    ١

 .٦٩/٥٧الوثيقة ج   ٢
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  ما يلي: تقرر
  
منصـــب المـــدير العـــام لمنظمـــة  لمـــن المجلـــس لشـــغالمقترحـــون  المرشـــحونأن يتحـــدث  )١(

الفهـم  أسـاس الصحة العالمية أمام جمعية الصحة قبل التصويت علـى تعيـين المـدير العـام، علـى
 التالي:

   أقصى؛ كحد دقيقة ١٥ بالبيانات اإلدالءال يتجاوز أ  )أ(

  القرعة؛ أساس على البيانات ترتيب في ُيبتّ  أن  )ب(

  .أجوبة أو أسئلة أية البيانات إلقاء عقب ُتطرح أال  )ج(
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