
  
  
  
  
  
  
  

  ١٣ق١٣٢ت  م    بعد المائة الثالثونو  الثانيةالدورة 
  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩

  EB132.R13    من جدول األعمال ١-١٣البند 
  
  
  

  المعدلة من النظام الداخلي ٥٢المادة 
  للمجلس التنفيذي

  
  
  

  المجلس التنفيذي،  
  

العامـل المعنـي بانتخـاب المـدير العـام لمنظمـة تقرير المدير العام عـن متابعـة تقريـر الفريـق نظر في البعد   
  ١،الصحة العالمية

  
مــن النظــام  ٥٢ة أن يبــدأ ســريان تعــديل المــادة ئــاعتبــارًا مــن اختتــام دورتــه الثانيــة والثالثــين بعــد الما يقــرر  

  الداخلي للمجلس التنفيذي، على النحو المبين في الملحق بهذا القرار.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

                                                      
 .١٣٢/٢٩م تالوثيقة     ١
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  الملحق
  

  المعدلة ٥٢نص المادة 
  النظام الداخلي للمجلس التنفيذيمن 

    
  ٥٢المادة 

دورات المجلــس ُيقتضــى أن يرشــح فيهــا مــدير عــام، بتســعة أشــهر  قبــل التــاريخ المحــدد الفتتــاح دورة مــن  -١
علـى األقـل، يخطـر المـدير العــام الـدول األعضـاء بـأن لهـم أن يقترحــوا أشخاصـًا يرشـح المجلـس أحـدهم لمنصــب 

  المدير العام.
ولكل دولة عضو أن ترشح لمنصب المدير العام شخصًا أو أكثر، وعليه أن يرفق بترشـيحه سـيرة ذاتيـة   -٢

أو أيـــة معلومـــات داعمـــة أخـــرى لكـــل شـــخص. وترســـل هـــذه الترشـــيحات فـــي مظـــروف ســـري مختـــوم إلـــى رئـــيس 
المجلـــس التنفيـــذي علـــى عنـــوان منظمـــة الصـــحة العالميـــة بجنيـــف (سويســـرا)، بحيـــث تصـــل إلـــى المقـــر الرئيســـي 

  للمنظمة قبل التاريخ المحدد الفتتاح الدورة بما ال يقل عن أربعة أشهر.
المجلــس مظــاريف الترشــيحات المقترحــة الــواردة قبــل بــدء االجتمــاع بوقــت يضــمن ترجمــة ويفــتح رئــيس   -٣

جميـع السـير الذاتيـة والمعلومــات الداعمـة إلـى جميـع اللغــات الرسـمية ونسـخها وٕارسـالها فــي مظـاريف سـرية، إلــى 
  جميع الدول األعضاء قبل ثالثة أشهر من التاريخ المحدد الفتتاح الدورة. 

مـدير العـام الترشـيحات المقترحـة والسـير الذاتيـة والمعلومـات الداعمـة مباشـرة، سـيتولى بالتشـاور بعد أن يرسـل الو 
ــحين بــاب المشــاركة فيــه مفتــوح لجميــع الــدول األعضــاء والــدول األعضــاء  مــع رئــيس المجلــس عقــد منتــدى للُمرشَّ

ــحون كافــة لتعريــف الــدول األعضــاء بأنفســهم وبرؤيــاهم  علــى قــدم المســاواة. وســيرأس المشــاركة، وســُيدعى الُمرشَّ
قبــل افتتــاح الــدورة.  وســيقرر المجلـــس  منتــدى الُمرشَّــحين رئــيس المجلــس وســُيعقد فــي موعــد ال يتجــاوز شــهرين

األساليب الخاصة بمنتدى الُمرشَّحين. ولن ُيعقد منتدى الُمرشَّحين في حال ترشيح شخص واحد لمنصـب المـدير 
  العام.

حلــول  الموعــد  النهــائي المشــار إليــه فــي الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة، يقــوم وٕاذا لــم تــرد أيــة ترشــيحات ب  -٤
المدير العام فورًا بإبالغ جميع الدول األعضـاء بهـذا األمـر، ولهـا أن تقتـرح أشخاصـًا لترشـيحهم وفقـًا لهـذه المـادة 

جلـس بأسـبوعين علـى شريطة أن تصل هذه الترشيحات إلـى رئـيس المجلـس قبـل التـاريخ المحـدد الفتتـاح دورة الم
  األقل. ويبلغ الرئيس الدول األعضاء بتلك الترشيحات في أقرب فرصة ممكنة.

وينبغــي أن تتـــاح لجميــع أعضـــاء المجلـــس فرصــة المشـــاركة فــي الفـــرز المبـــدئي لكافــة الُمرشَّـــحين بغيـــة   -٥
  جمعية الصحة. َبلقِ المجلس والمعتمدة من  ِقَبلمن  المقترحةاستبعاد أولئك الذين ال يفون بالمعايير 

مــع التشــديد علــى األهميــة العظمــى للمــؤهالت  بلــه،ويقــرر المجلــس، مــن خــالل آليــة يــتم تحديــدها مــن قِ   -٦
قائمة مـوجزة بالُمرشَّـحين.  المهنية والنزاهة، ومع المراعاة الواجبة للتمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين،

الـدورة، ويقـوم المجلـس بكامـل أعضـائه بـإجراء مقـابالت مـع الُمرشَّـحين  ويتم وضع هذه القائمـة المـوجزة عنـد بـدء
  المختارين في أقرب فرصة ممكنة بعدها.

ــح يــتم اختيــاره إضــافة إلــى اإلجابــة علــى أســئلة أعضــاء   -٧ وتتــألف المقــابالت مــن عــرض يقدمــه كــل ُمرشَّ
  هذه المقابالت واختيار الُمرشَّح. المجلس ويمكن للمجلس إذا اقتضت الضرورة، تمديد فترة الدورة إلجراء 
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  ٥٢المادة 
لعقـــد جلســـة يـــتم فيهـــا ترشـــيح ثالثـــة أشـــخاص بـــاالقتراع الســـري مـــن بـــين  المجلـــس بتحديـــد موعـــد قـــوموي  -٨

ــــحين الــــواردة أســــماؤهم فــــي القائمــــة المــــوجزة.  فــــي الظــــروف االســــتثنائية، إذا تعــــذر عمليــــًا ترشــــيح ثالثــــة و الُمرشَّ
ــحين، كمــا فــي حــال وجــود  ُمرشَّــح واحــد أو اثنــين فقــط، يجــوز للمجلــس أن يقــرر ترشــيح عــدد أقــل مــن ثالثــة ُمرشَّ

  ُمرشَّحين.
تسمية ثالثـة ُمرشَّـحين يكتـب كـل عضـو مـن أعضـاء المجلـس علـى ورقـة االقتـراع الخاصـة بـه أسـماء ول  -٩

غلبيــة المطلوبـة فــي ثالثـة ُمرشَّــحين يختـارهم مــن القائمـة المــوجزة. وسـُينتخب الُمرشَّــحون الـذين يحصــلون علـى األ
ٕاذا كـــان عـــدد الُمرشَّـــحين الحاصـــلين علـــى هـــذه األغلبيـــة أقـــل مـــن عـــدد المراكـــز المـــراد شـــغلها، و االقتـــراع األول. 

ٕاذا تعـادل ُمرشَّـحان فـي الحصـول و سيستبعد الُمرشَّحون الحاصلون على أقل عـدد مـن األصـوات فـي كـل اقتـراع. 
ل بينهمــا وُيســتبعد الُمرشَّــح الــذي يحصــل علــى أقــل عــدد مــن علــى أقــل عــدد مــن األصــوات، ُيجــرى اقتــراع منفصــ

ــحين، وذلــك بعــد إجــراء  األصــوات. وتنطبــق اآلليــة نفســها عنــدما يقــرر المجلــس ترشــيح عــدد أقــل مــن ثالثــة ُمرشَّ
  التعديالت الالزمة.

ع إلـى الذين سيرشَّحون بهذه الطريقـة فـي جلسـة علنيـة للمجلـس وُيرفـ أو األشخاصوُيعلن اسم الشخص   -١٠
  جمعية الصحة.

  
  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩، عشرة السابعةالجلسة 
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