
  ١٤١/٦م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٧ مايو/ أيار ١٨  بعد المائة نربعواأل و  حاديةالالدورة 
    EB141/6  من جدول األعمال المؤقت ٢-٧البند 

  
  
  

  تقييم عملية انتخاب المدير العام
  لمنظمة الصحة العالمية

  
  

  األمانةتقرير من 
  
  

  السياق
  
المجلـس أن يجـري ) ٢٠١٢( ١٥–٦٥ع ص جقررت جمعية الصحة العالمية الخامسـة والسـتون فـي القـرار   -١

فـــي غضـــون عــام واحـــد مـــن تعيـــين المـــدير العـــام القـــادم لمنظمـــة  ٢للـــدول األعضـــاء كافـــة ١التنفيــذي تقييمـــًا مفتوحـــاً 
الصــحة العالميــة، لتقــدير مــدى كفــاءة العمليــة والطــرق المعدلــة النتخــاب المــدير العــام مــن أجــل مناقشــة أي حاجــة 

  .أخرى إلى تحسين العدالة والشفافية واإلنصاف بين الدول األعضاء في أقاليم المنظمة الستة
  
التقرير هو اقتراح طرائق إلجراء هذا التقييم كـي ينظـر فيهـا المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه والغرض من هذا   -٢

  الحادية واألربعين بعد المائة.
  

  تنظيم التقييم
  
  دفـاله
  
لمنظمــة الصــحة  مــدى كفــاءة العمليــة والطــرق المعدلــة النتخــاب المــدير العــامالهــدف مــن التقيــيم هــو تقــدير   -٣

  العالمية.
  

  جـالنه
  
المفـــوض بــإجراء هـــذا التقيـــيم وصـــاحب التقيـــيم. ويمكــن إجـــراء التقيـــيم فـــي جلســـة  المجلـــس التنفيـــذييكــون   -٤

  .٢٠١٨مجلس التنفيذي في كانون الثاني/ يناير لمفتوحة خالل الدورة الثانية واألربعين بعد المائة ل
  
لمراقبــة عمليــة إعــداد المــواد الداعمــة وٕاجــراء التقيــيم علــى نحــو مالئــم، ُيقتــرح إنشــاء فريــق إلدارة وضــمانًا   -٥

مكتـب أن يـدعم في الدورة الحادية واألربعين بعد المائة. وُيقترح أيضًا مكتب المجلس التنفيذي أعضاء التقييم يضم 
  هذا التقييم.التقييم التابع للمنظمة فريق إدارة التقييم في التحضير إلجراء 

                                                           
(ب) مــن ٧ُيطــرح هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال للمناقشــة فــي جلســة مفتوحــة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة    ١

أعضــاء المجلــس علــى اقتصــار حضــور الجلســات المفتوحــة علــى  (ب)٧الــداخلي للمجلــس التنفيــذي. وتــنص المــادة النظــام 
  .الدول األعضاء غير الممثلة في المجلس والدول األعضاء المنتسبة واألمانةو  والبدالء والمستشارين

 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليميحسب االقتضاء، و    ٢
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ويكتسي الحصول على الرأي المستنير للدول األعضاء باعتبارها الجهات صاحبة المصلحة األولية أهمية   -٦
ُيــدار عبــر منصــة إلكترونيــة آمنــة للمنظمــة ويمكــن الحصــول علــى هــذا الــرأي عــن طريــق مســح إلكترونــي حاســمة. 

  محمية بكلمة سر.
  
يطلب تعليقات مستقلة بخصـوص عمليـة االنتخـاب مـن رئـيس الـدورة أن وقد يقرر المجلس التنفيذي أيضًا   -٧

واألمانــــة والمرشــــحين الســــتة الــــذين ترشــــحهم الــــدول األعضــــاء. وســــُيطلب األربعــــين بعــــد المائــــة للمجلــــس التنفيــــذي 
ـــابالت  مـــع مقـــدمي المعلومـــات الحصـــول علـــى هـــذه التعليقـــات اإلضـــافية فـــي شـــكل اســـتبيانات محـــددة وعبـــر المق

  االستبيانات وأدلة المقابالت أيضًا بالتشاور مع فريق إدارة التقييم.ستعد و الرئيسيين. 
  

  اإلطار الزمني
  
وتقديم نتائجه إلـى المجلـس التنفيـذي  ٢٠١٧يمكن إجراء المسح اإللكتروني خالل النصف الثاني من عام   -٨

كمـواد داعمـة لمناقشـتها فـي جلسـة مفتوحـة.  ٢٠١٨في دورته الثانية واألربعين بعد المائـة فـي كـانون الثـاني/ ينـاير 
وســُتجمع التعليقــات اإلضــافية مــن رئــيس الــدورة األربعــين بعــد المائــة للمجلــس التنفيــذي واألمانــة والمرشــحين الســتة 

  م كإسهامات تكميلية في المناقشة.وتقدَّ  ٢٠١٧أيضًا خالل النصف الثاني من عام 
    

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  :بهدف اعتماده مشروع المقرر اإلجرائي التالي الذي أعدته األمانةالنظر في المجلس مدعو إلى   -٩
  

تقيـيم عمليـة انتخـاب المـدير العـام لمنظمـة الصـحة  بعد النظر في التقريـر عـنالمجلس التنفيذي، 
دورتــه الحاديــة فــي إنشــاء فريــق إلدارة التقيــيم يتــألف مــن أعضــاء مكتــب المجلــس التنفيــذي قــرر  ١العالميــة،

  دمًا بالعمل بدعم من مكتب التقييم التابع للمنظمة.واألربعين بعد المائة كي يمضي قُ 
  
  

=     =     =  

                                                           
 .١٤١/٦ت مالوثيقة    ١


