
  ١٤٢/٣٣تم   المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٧ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٧  بعد المائة واألربعون الثانيةالدورة 
     EB142/33  من جدول األعمال المؤقت ٨-٥البند 

  
  
  

  تعيين المدير اإلقليمي لألمريكتين
  
  
  

  .٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٣١كمدير إقليمي لألمريكتين في  كاريّسا إتيينالدكتورة تنقضي مدة والية   -١
  
ون للجنـة اإلقليميـة توالسـ عةالتاسـ والعشـرون (الـدورة التاسـع وقد انتخب المؤتمر الصحي للبلـدان األمريكيـة  -٢

مــديرًا للمكتــب الصــحي للبلــدان األمريكيــة لمــدة إتيــين كاريّســا لألمــريكتين التابعــة لمنظمــة الصــحة العالميــة) الــدكتورة 
علـــى المجلـــس المـــذكورة ، وقـــرر طـــرح اســـم الـــدكتورة ٢٠١٨شـــباط/ فبرايـــر  ١تبـــدأ فـــي  خمـــس ســـنواتثانيـــة قـــدرها 

  .نيتألمريكل التنفيذي لتعيينها مديرًا إقليمياً 
  
  ذي الصلة: ١ويرد أدناه نص القرار  -٣
  

  ن األمريكيةانتخاب مدير المكتب الصحي للبلدا
  المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة للبلدان األمريكيةرشيح وت

  
  والعشرون، التاسع المؤتمر الصحي للبلدان األمريكية  

  
(أ) مـن دسـتور منظمـة الصـحة للبلـدان األمريكيـة اللتـين ٢١) وه(٤إذ يضع في اعتباره المـادتين   

الدول تنصان على أن يكون للمكتب الصحي للبلدان األمريكية مدير ينتخب في المؤتمر بتصويت غالبية 
  المنظمة؛ األعضاء في

  
مــــن االتفــــاق المبــــرم بــــين منظمــــة الصــــحة العالميــــة ومنظمــــة  ٤وٕاذ يضــــع فــــي اعتبــــاره المــــادة   
مـن دسـتور منظمـة الصـحة العالميـة اللتـين تضـعان أسـاس إجـراءات  ٥٢دان األمريكية والمادة للبل الصحة

  تعيين المديرين اإلقليميين لمنظمة الصحة العالمية؛
  

  المرعية،والقواعد وٕاذ يعرب عن ارتياحه لكون انتخاب مدير المكتب قد جرى وفقًا لإلجراءات 
  

  يقرر:
  
مديرًا للمكتب الصحي للبلدان األمريكية لمدة خمـس سـنوات إتيين  كاريّساإعالن انتخاب الدكتورة   -١

  .٢٠٢٣كانون الثاني/ يناير  ٣١وتنتهي في  ٢٠١٨شباط/ فبراير  ١تبدأ في 
  

                                                           
  .CSP29.R10 القرار   ١
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مجـّددًا علـى المجلـس التنفيـذي لمنظمـة الصـحة العالميـة لتعيينهـا إتيـين  كاريّساطرح اسم الدكتورة   -٢
  .لتابع للمنظمة للمدة ذاتهاإلقليم األمريكتين امديرًا إقليميًا 

    
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
دسـتور منظمـة الصـحة مـن  ٥٢طبقـًا ألحكـام المـادة  القـرارهـذا قد يرغب المجلس التنفيذي في النظـر فـي   -٤

  .من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ٤٨ والمادة العالمية
  
  إلى أن ينظر في مشروع القرار التالي: بعدئذ المجلس التنفيذي مدعو  -٥
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  من دستور منظمة الصحة العالمية؛ ٥٢إذ يضع في اعتباره أحكام المادة   
  

  عة والستين؛التاس وٕاذ يضع في اعتباره ترشيح اللجنة اإلقليمية لألمريكتين في دورتها  
  
  ؛٢٠١٨شباط/ فبراير  ١لألمريكتين اعتبارًا من مديرًا إقليميًا كاريّسا إتيين الدكتورة  يعين  -١
  
لمــــدة خمــــس ســــنوات اعتبــــارًا كاريّســــا إتيــــين الــــدكتورة أمــــر إصــــدار عقــــد  العــــام المــــدير يفــــوض  -٢
  ، وذلك رهنًا بأحكام النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين.٢٠١٨شباط/ فبراير  ١ من
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