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الثـاني/ ينـاير 

جنــة اإلقليميــة 
مـديرًا للمكتــب 

المـذكورة تورة 

مريكيـة اللتـين 
الدول  غالبية 

ميــــة ومنظمــــة 
اس إجـراءات 

  المرعية، 

ألمريكيـــة لمـــدة 
  

م ت 
 الثاني/ نوفم
 7

  

كـانون ا ٣١ي 

ون للجتوالســ ــة
موسـتينا إتيـين 
طـرح اسـم الـدكت

 
  كية

حة للبلـدان األم
تمر بتصويت 

لصــــحة العالم
ن تضـعان أسـا

والقواعدراءات 

حي للبلـــدان األ
 .٢٠١٨ناير 

تشرين ٩ 

مريكتين

لألمـريكتين فـي

الرابعــ (الــدورة 
كاريّســا فاوورة 
، وقـرر ط٢٠١

  ة األمريكي
بلدان األمريك

 منظمـة الصـح
المؤت تخب في

ــــين منظمــــة ال
 العالميـة اللتـين

رى وفقًا لإلجرا

لمكتـــب الصـــح
الثاني/ يننون 

مي لألم

مـدير إقليمـي ل

والعشــرون من
لـداخلي، الـدكتو

١٣ط/ فبرايـر 
.  

حي للبلدان 
 الصحة للب

  والعشرون،

) مـن دسـتور 
ريكية مدير ينت

فــــاق المبــــرم بـ
ظمـة الصـحة 

  

 المكتب قد جر

  رر:

مـــديرًا للإتيـــين 
كا ٣١هي في 

ر اإلقليم
  
  
  
كم س بيريـاغو

الثــامألمريكيــة 
وفقـًا لنظامـه ال

شـباط ١بـدأ فـي 
دان األمريكية.

مكتب الصح
مي لمنظمة

و الثامنريكية 

(أ)٢١) وه(٤ 
ي للبلدان األمر

مــــن االتف ٤ة 
مـن دسـتور منظ

 حة العالمية؛ص

نتخاب مدير 

يقر

ّســـا فاوســـتينا إ
وتنته ٢٠١٣ 

  

 مائة
 ل المؤقت

ن المدير

رة ميرتـا روزيـس

صــحي للبلــدان ا
ة العالميــة)، و

تبـ مس سـنوات
يرًا إقليميًا للبلد

  ذي الصلة:

ب مدير الم
مدير اإلقليم
ي للبلدان األمر

تباره المـادتين 
مكتب الصحي

اعتبــــاره المــــاد
م ٥٢ والمادة 

ن لمنظمة الص

رتياحه لكون ا

كاريس الـــدكتورة 
شباط/ فبراير 

    

 ي
بعد الم الثون

جدول األعمال

تعيين

الـدكتورة واليـة 

 المــؤتمر الص
منظمـة الصـحة
ريكية لمدة خم
ي لتعيينها مدي

ذ ١نص القرار

انتخا
وتعيين الم
مؤتمر الصحي

 يضع في اعت
ى أن يكون للم

  المنظمة؛ ي

ذ يضــــع فــــي 
دان األمريكية
رين اإلقليميين

ذ يعرب عن ار

عـــالن انتخـــاب
١ت تبدأ في 

                     
C.  

لس التنفيذ
الثانية والثال 

من ج ١-١٤

تنقضي مـدة 
.  

وقــد انتخــب 
كتين التابعـة لم
ي للبلدان األمر
مجلس التنفيذي

ويرد أدناه نص 

الم  
  

إذ   
تنصان على
األعضاء في

  
وٕاذ  
للبلد الصحة

تعيين المدير
  

وٕاذ
  

  
إع  -١

خمس سنوات
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المجل  
الدورة 
٤البند    

  
  
  

١- 
٢٠١٣

  
٢- 

لألمـريك
الصحي
على الم

  
٣- 
  
  

  

           
القر   ١
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على المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية لتعيينهـا كاريّسا فاوستينا إتيين طرح اسم الدكتورة   -٢
  .إلقليم األمريكتين التابع للمنظمة للمدة ذاتهامديرًا إقليميًا 

    
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
طبقــًا الصــادر أعــاله عــن اللجنــة اإلقليميــة لألمــريكتين رار قــد يرغــب المجلــس التنفيــذي فــي النظــر فــي القــ  -٤

  .من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ٤٨ والمادة دستور منظمة الصحة العالميةمن  ٥٢ألحكام المادة 
  
  وعالوة على ذلك، فإن المجلس التنفيذي مدعو في هذا الصدد إلى أن ينظر في مشروع القرار التالي:  -٥
  

  ذي،المجلس التنفي  
  

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

  وٕاذ يضع في اعتباره ترشيح اللجنة اإلقليمية لألمريكتين في دورتها الرابعة والستين،  
  
شــــباط/ فبرايــــر  ١مــــديرًا إقليميــــًا لألمــــريكتين اعتبــــارًا مــــن كاريّســــا فاوســــتينا إتيــــين الــــدكتورة  يعــــين  -١

  ؛٢٠١٣
  
لمدة خمـس سـنوات اعتبـارًا كاريّسا فاوستينا إتيين الدكتورة المديرة العامة أمر إصدار عقد  يفوض  -٢

  ، وذلك رهنًا بأحكام النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين.٢٠١٣شباط/ فبراير  ١من 
  
  
  

=     =     =  


