
تشرین األول/ أكتوبر

۲۰۱٦۲۰۱۷

تموز/ یولیوكانون الثاني/ ینایرتشرین الثاني/ نوفمبرأیلول/ سبتمبرأیار/ مایو أیار/ مایو نیسان/ أبریل

۲۲ أیار/ مایو -۳۱ أیار/ مایو، ۲۰۱۷
جمعیة الصحة العالمیة السبعون

 جمعیة الصحة العالمیة السبعون تعین المدیر العام من بین  
المرشحین الذین رشحھم المجلس

العالمیة الصحة   انظر المادة ۱۰٦ من النظام الداخلي لجمعیة 
http://www.who.int/governance/

WHA_Rules_of_Procedure-en.pdf?ua=1

۲۳ كانون الثاني/ ینایر- ۱ شباط/ فبرایر، ۲۰۱۷
دورة المجلس التنفیذي األربعون بعد المائة

 المجلس التنفیذي یضع قائمة موجزة بخمسة مرشحین، ویجري  
المقابالت معھم. ویرشح عندئٍذ عدداً یصل إلى ثالثة أشخاص 

ویعرض أسماءھم على جمعیة الصحة

 انظر المواد من ٥۲(۷) إلى ٥۲(۱۰) من النظام الداخلي للمجلس
التنفیذي

http://www.who.int/governance/
EB_Rules_of_Procedure-en.pdf?ua=1

• 
 ودورة المجلس التنفیذي ۱۳۹ لتجربة التصویت اإللكتروني

تصویت صوري أثناء جمعیة الصحة العالمیة التاسعة والستون،  

 انظر القرار ج ص ع٦۷-۲، الفقرة ۲
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-
REC1/A67_2014_REC1-en.pdf#page=25

• المجلس التنفیذي یقرر موعد عقد منتدى المرشحین

 انظر القرار ج ص ع٦٦-۱۸، الملحق ۲، الفقرة ۱
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-
REC1/A66_REC1-en.pdf#page=25

أیار/ مایو، ۲۰۱٦
۲۲ أیلول/ سبتمبر ۲۰۱٦جمعیة الصحة العالمیة التاسعة والستون، ودورة المجلس التنفیذي ۱۳۹

الدول األعضاء

الموعد النھائي بتقدیم اقتراحات الدول األعضاء
انظر القرار ج ص ع٦٦-۱۸، الفقرتان ۳ و٤

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-en.pdf#page=25

انظر مدونة قواعد السلوك، الفقرة باء- أوًال (الملحق ۱ بالقرار ج ص ع٦٦-۱۸)
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-en.pdf#page=25

 انظر المادة ٥۲(۳) من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي
http://www.who.int/governance/ EB_Rules_of_Procedure-en.pdf?ua=1

تشرین الثاني/ نوفمبر، ۲۰۱٦ 
الدول األعضاء

عقد المنتدى اإللكتروني لمدة ال تتجاوز ثالثة أیام برئاسة 
رئیس  المجلس ومع فتح باب المشاركة للدول األعضاء: 

بالنسبة إلى كل مرشح، عرض توضیحي من جانب المرشح 
وجلسة أسئلة وأجوبة

انظر القرار ج ص ع٦٦-۱۸، الملحق ۲
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/
A66_REC1-en.pdf#page=25

في ۲٤ تشرین األول/ أكتوبر ، ۲۰۱٦ أو حول ذلك التاریخ
الدول األعضاء

 الدول األعضاء والمرشحون یمكن أن یشاركوا
في المنتدى اإللكتروني 

 انظر مدونة قواعد السلوك، الفقرة باء- ثانیاً 
۱۱ - (الملحق ۱ بالقرار ج ص ع٦٦-۱۸)

http://apps.who.int/gb/ebwha/
pdf_files/WHA66-REC1/
A66_REC1-en.pdf#page=25

۲۲ نیسان/ أبریل، ۲۰۱٦- األمانة

 • األمانة تدعو الدول األعضاء إلى اقتراح اشخاص لشغل منصب المدیر العام

 المادة ٥۲ (۱) من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي
http://www.who.int/governance/EB_Rules_of_Procedure-
en.pdf?ua=1

•  األمانة تنشر أیضاً في موقع المنظمة اإللكتروني المعلومات عن عملیة 
االنتخاب، والقواعد والمقررات اإلجرائیة المنطبقة ونص مدونة قواعد 

السلوك

مدونة قواعد السلوك، الفقرة باء- ثانیاً-۱۲ (الملحق ۱بالقرار ج ص ع٦٦-۱۸)
 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/
A66_REC1-en.pdf#page=25

في ۳۲ أیلول/ سبتمبر، ۲۰۱٦، أو حول ذلك التاریخ - األمانة

 تنشر األمانة األسماء على المأل، مع أسماء البلدان التي قدمت 
الترشیحات، طبقاً للممارسات المحددة

۱ تموز/ یولیو، ۲۰۱۷- األمانة

بدایة فترة والیة المدیر العام الجدید المعین
 انظر القرار ج ص ع٦٥-۲

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65-REC1/
A65_REC1-en.pdf#page=25

في ۲٤تشرین األول/ أكتوبر، ۲۰۱٦ أو حول ذلك التاریخ

 تفتتح األمانة منتدًى إلكترونیاً لألسئلة واألجوبة، وتنشر في موقع 
المنظمة اإللكتروني المعلومات عن المرشحین

مدونة قواعد السلوك الفقرة باء ثانیاً - ۱۱ (الملحق ۱ بالقرار ج ص ع٦٦-۱۸)
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/
A66_REC1-en.pdf#page=25

۲۱ تشرین األول/ أكتوبر، ۲۰۱٦- األمانة

األمانة تضطلع بترجمة االقتراحات والسیر الذاتیة والمعلومات   
الداعمة واستنساخھا وإرسالھا إلى جمع الدول األعضاء

 المادة ٥۲(۳) من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي
http://www.who.int/governance/

EB_Rules_of_Procedure-en.pdf?ua=1

• المدیر العام یطلب الفحص الطبي للمرشحین
  القرار م ت۱۲۰ق۱۹، الفقرة ۱

http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/
EB120/b120_r19-en.pdf

األجھزة الرئاسیة

الدول األعضاء 

األمانة 

انتخاب المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة
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