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  ١٢٢/٢٣م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٧ ديسمبر/ األول كانون ١٣   بعد المائة والعشرونالثانيةالدورة 

  EB122/23   من جدول األعمال المؤقت ١-٧البند 
  
  
  
  

  تعيين المدير اإلقليمي لألمريكتين
  
  
/  كانون الثـاني   ٣١لألمريكتين في    كمدير إقليمي    الدكتورة ميرتا روزيس بيرياغو   تنقضي مدة والية      -١

  .٢٠٠٨يناير 
  
 والخمـسون للجنـة     التاسعةالدورة  ( والعشرون   السابعوقد انتخب المؤتمر الصحي للبلدان األمريكية         -٢

، وفقاً لنظامه الداخلي، الدكتورة ميرتا روزيس بيريـاغو         )اإلقليمية لألمريكتين التابعة لمنظمة الصحة العالمية     
، وقـرر   ٢٠٠٨فبرايـر   /  شباط ١ تبدأ في     جديدة صحي للبلدان األمريكية لمدة خمس سنوات     مديراً للمكتب ال  

  .طرح اسم الدكتورة ميرتا روزيس بيرياغو على المجلس التنفيذي لتعيينها مديراً إقليمياً للبلدان األمريكية
  
  ١:ويرد أدناه نص القرار ذي الصلة  -٣
  
  

  يةانتخاب مدير المكتب الصحي للبلدان األمريك
  وتعيين المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية

  
   والعشرون،السابعالمؤتمر الصحي للبلدان األمريكية   

  
من دستور منظمة الصحة للبلدان األمريكية اللتين       ) أ(٢١و) ه(٤إذ يضع في اعتباره المادتين        

ي المؤتمر بتـصويت غالبيـة      تنصان على أن يكون للمكتب الصحي للبلدان األمريكية مدير ينتخب ف          
   المنظمة؛الدول األعضاء في

  
 من االتفاق المبرم بين منظمـة الـصحة العالميـة ومنظمـة             ٤وإذ يضع في اعتباره المادة        
 من دستور منظمة الصحة العالمية اللتين تضعان أساس إجراءات ٥٢للبلدان األمريكية والمادة  الصحة

  تعيين المديرين اإلقليميين لمنظمة الصحة العالمية؛
  

والقواعـد   المكتب قد جرى وفقـاً لإلجـراءات         وإذ يعرب عن ارتياحه لكون انتخاب مدير      
  المرعية،

  
  
  
  

                                                           
  .CSP27.R9   القرار ١



   EB122/23    ١٢٢/٢٣ت م

2 

  :يقرر
  
إعالن انتخاب الدكتورة ميرتا روزيس بيرياغو باإلجماع مديراً للمكتـب الـصحي للبلـدان                -١

  .٢٠٠٨فبراير /  شباط١األمريكية لمدة خمس سنوات تبدأ في 
  
 لمنظمة الـصحة العالميـة      طرح اسم الدكتورة ميرتا روزيس بيرياغو على المجلس التنفيذي          -٢

  . للمدة ذاتهاإلقليم األمريكتين التابع للمنظمةلتعيينها مديراً إقليمياً 
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
دستور منظمة الصحة    من   ٥٢قد يرغب المجلس التنفيذي في النظر في هذا القرار طبقاً ألحكام المادة               -٤

  .الداخلي للمجلس التنفيذي من النظام ٤٨  والمادةالعالمية
  
  :مشروع القرار التالي قد يرغب المجلس التنفيذي في أن ينظر في  -٥
  

  المجلس التنفيذي،  
  

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

  وإذ يضع في اعتباره ترشيح اللجنة اإلقليمية لألمريكتين في دورتها التاسعة والخمسين،  
  
/  شـباط  ١ تعيين الدكتورة ميرتا روزيس بيرياغو مديراً إقليمياً لألمريكتين اعتباراً من            يعيد  -١

  ؛٢٠٠٨فبراير 
  
 المديرة العامة أمر إصدار عقد الدكتورة ميرتا روزيس بيرياغو لمدة خمس سـنوات              يفوض  -٢

  .وظفين والئحة الموظفين، وذلك رهناً بأحكام النظام األساسي للم٢٠٠٨فبراير /  شباط١اعتباراً من 
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