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  ١ إضافة ١١٨/٢٠م ت  المجلس التنفيذي   

  ٢٠٠٦ مايو/ أيار ٣٠   المائة بعد  عشرةالثامنةالدورة 
  EB118/20 Add.1  من جدول األعمال  ٩البند 

  
  
  
  

  النظر في تسريع اإلجراء الخاص بانتخاب 
  المدير العام القادم لمنظمة الصحة العالمية

  
  

  مذكرة من األمانة
  
  

، أثناء النظر في ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٩ المعقودة في في جلسته األولىطلب المجلس التنفيذي ناء على ب  -١
البند المذكور أعاله، أعدت األمانة الجدول الزمني الوارد أدناه فيما يتعلق بالخيار المقترح من بعض األعضاء                

 .٢٠٠٦نوفمبر / انيلالضطالع بعملية ترشيح وتعيين المدير العام القادم في تشرين الث
  
وباإلضافة إلى ذلك قامت األمانة بإعداد مشروع قرار ممكن يتخذ المجلس بمقتضاه مـا يلـزم مـن                    -٢

  .إجراءات لتنفيذ هذا الجدول الزمني
  
  :وفيما يلي بيان الجدول الزمني  -٣
  

  .لتنفيذي من النظام الداخلي للمجلس ا٥٢تقليل المدة المتوخاة في المادة   :+أ١الجدول الزمني 
  

 الموعد النهائي لتقديم االقتراحات الخاصة بمنصب المدير العام من أربعة أشهر إلى شـهرين               يخفَّض
ونصف، وتزاد الفترة الفاصلة بين تاريخ إرسال االقتراحات والسير الذاتية والمعلومات الداعمة وبين             

  .انعقاد المجلس التنفيذي بما يتراوح بين أسبوعين وشهر ونصف
  

ئم بأعمال المدير العام بالنيابة يبلّغ الدول األعـضاء         القا  
 بأن لها أن تقترح أشخاصاً لترشحها لمنصب المدير العام 

  ٢٠٠٦يونيو /  حزيران١

  ٢٠٠٦أغسطس /  آب٢٢  الموعد النهائي لتلقي االقتراحات  •
  ٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول٢٢   الدول األعضاءإلىإرسال المواد الخاصة باالقتراحات   •
  ٢٠٠٦ نوفمبر/ الثاني تشرين ٨-٦  يالدورة االستثنائية للمجلس التنفيذ  •
  ٢٠٠٦ نوفمبر/ الثاني تشرين ٩  الدورة االستثنائية لجمعية الصحة  •
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  :ويقتضي هذا الخيار ضمناً مايلي
  

   العمليةإلتاحة تقصير مدة من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ٥٢وقف العمل بالمادة •   
  قد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي ع•   
  عقد دورة استثنائية لجمعية الصحة•   
   من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية ١٠٨وقف العمل بالمادة •   

  
 ١١٨/٢٠م ت  من الوثيقـة     ١٢وستكون تكلفة هذا الجدول الزمني هي نفسها التكلفة المبينة في الفقرة              -٤

ويمكن تخفيض هذا المبلغ إذا اختارت      .  مليون دوالر أمريكي   ١‚٢ب، أي   ١أ و ١منيين  فيما يتعلق بالجدولين الز   
الدول األعضاء التي لها حق استرداد تكاليف السفر أن يتم تمثيلها، إذا أمكن، بموظفين مـن بعثاتهـا الدائمـة           

  .المعنية، بحيث ال ينطوي األمر على السفر من عواصمها إلى جنيف
  

  لمجلس التنفيذياإلجراء المطلوب من ا
  
  . أعاله٢ المشار إليه في الفقرة ،المجلس مدعو إلى النظر في مشروع القرار التالي  -٥

  
  المجلس التنفيذي،  

  
، الذي اتخذه المجلس في دورته االستثنائية المعقودة        )٢( ا م ت د  إذ يشير إلى المقرر اإلجرائي        

أن تقدم إلى المجلس في دورته      "، والذي طلب المجلس بمقتضاه من األمانة        ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٣في  
 الخاص بانتخاب المـدير     بتسريع اإلجراء الثامنة عشرة بعد المائة خيارات لكي ينظر فيها فيما يتعلق           

  ؛"العام القادم لمنظمة الصحة العالمية
  
  ١؛ استجابة لطلب المجلسوبعد النظر في التقريرين المقدمين من األمانة  

  
 ٥٢ من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، وقف العمل بالمـادة           ٥٣بأحكام المادة   ، عمالً   يقرر  -١

 من المادة المذكورة، وذلك مـن أجـل       ٣ إلى   ١فيما يتعلق بالمواعيد النهائية المحددة في الفقرات من         
  تسريع عملية ترشيح المدير العام القادم؛

  
أجل ترشيح المدير العام القادم، تطبيق المواعيد النهائية التالية، بدالً من المواعيـد             ، من   يقرر  -٢

  :٥٢النهائية المنصوص عليها في المادة 
  
القائم بأعمال المدير العام بالنيابة يخطر الدول األعضاء بأن لها أن تقترح أشخاصاً               )أ(

  ؛٢٠٠٦يونيو /  حزيران١: للترشيح لمنصب المدير العام
  
  ؛٢٠٠٦أغسطس /  آب٢٢: الموعد النهائي لتلقي المنظمة اقتراحات الترشيح  )ب(
  
سـبتمبر  /  أيلـول  ٢٢: تاريخ إرسال االقتراحات والسير الذاتية والمعلومات الداعمة        )ج(

  ؛٢٠٠٦

                                                      
 .١ إضافة ١١٨/٢٠م ت و١١٨/٢٠م تالوثيقتان    ١
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 من نظامه الداخلي، عقد دورة للمجلس، تُعقد في الفترة الممتـدة            ٥، عمالً بأحكام المادة     يقرر  -٣
   في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية؛٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني ٨ إلى ٦من 

  
يحمل البند الوحيد في جدول األعمال المؤقت لدورة المجلس التنفيذي المـشار             أن   يقرر كذلك   -٤

، وأن يتضمن بندين فرعيين يحمـالن، علـى الترتيـب،           "المدير العام "إليها في الفقرة السابقة عنوان      
  ؛"مسودة العقد"، وعنوان "للمنصبح الترشي"عنوان 

  
 من النظام الداخلي لجمعية     ٢ القائم بأعمال المدير العام بالنيابة، عمالً بأحكام المادة          يطلب إلى   -٥

 فـي   ٢٠٠٦نـوفمبر   / الصحة، أن يدعو إلى انعقاد دورة استثنائية لجمعية الصحة في تشرين الثاني           
المـدير  " يحمل عنوان    واحداً فقط لدورة االستثنائية بنداً    جنيف، وأن يدرج في جدول األعمال المؤقت ل       

  ؛"الموافقة على العقد"عنوان و" التعيين"، يتضمن بندين فرعيين يحمالن، على الترتيب، عنوان "العام
  
 من نظامها ١٠٨أن تقوم، في دورتها االستثنائية، بوقف العمل بالمادة         بجمعية الصحة    يوصي  -٦

رة والية المدير العام القادم، وأن تحدد فترة واليته بحيث تنقضي بعـد اختتـام               الداخلي فيما يتعلق بفت   
  .جمعية الصحة بفترة وجيزة

  
 
  

=     =     =  


