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تقييم عملية انتخاب المدير العام
لمنظمة الصحة العالمية
تقرير من اﻷمانة
طلب المجلس التنفيذي في دورته الثانية واﻷربعين بعد المائة ،من اﻷمانة أن تقدم اقتراحاً يس ـ ـ ـ ــتند إلى كل
-١
١
من تقرير الفريق المعني بإدارة التقييم ومداوﻻت المجلس ﻹجراء تعديﻼت على عملية انتخاب المدير العام ،وأي
تنقيحات ض ـ ــرورية لمدونة قواعد الس ـ ــلوك ،من أجل عرض ـ ــها على المجلس لينظر فيها في دورته الرابعة واﻷربعين
أعده
بعد المائة المقرر عقدها في كانون الثاني /يناير  .٢٠١٩ويتناول هذا التقرير النتائج الواردة في التقرير الذي ّ
الفريق المعني بإدارة التقييم بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن تقييم عملية انتخاب المدير العام ،والتي نظر فيها المجلس في دورته الثانيـة
واﻷربعين بعد المائة ،فضـﻼً عن التعليقات التي أبدتها الدول اﻷعضـاء خﻼل تلك الدورة .ويعرض التقرير مجموعة
من اﻻقتراحات والخيارات لينظر فيها المجلس ،كما يقترح إدخال تعديﻼت على مدونة قواعد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك الخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بانتخاب المدير العام لمنظمة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة العالمية بهدف تحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين تنفيذها من الناحية العملية .وترد اﻻقتراحات
والخيارات التي يطغى عليها عنصر تكنولوجيا المعلومات في الملحق  ١بهذا التقرير.

ألف:

مدونة قواعد السلوك الخاصة بانتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

اعتمدت جمعية الص ـ ـ ـ ــحة العالمية في قرارها ج ص ع ،(٢٠١٣)١٨-٦٦مدونة قواعد الس ـ ـ ـ ــلوك الخاص ـ ـ ـ ــة
-٢
بانتخاب المدير العام لمنظمة الصـ ـ ـ ـ ـ ــحة العالمية .وكما جاء في ديباجتها ،فإنها تسـ ـ ـ ـ ـ ــتهدف تعزيز اﻻنفتاح والعدالة
واﻹنصـ ـ ــاف والشـ ـ ـ ـفافية في عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الص ـ ـ ــحة العالمية .وعلى الرغم من أن مدونة قواعد
الســلوك حظيت عموماً بالترحيب كوســيلة للتعبير عن التوقعات بخصــوص ســلوك المرشــحين والدول اﻷعضــاء ،فقد
أثير عدد من التساؤﻻت فيما يتعلق بتنفيذها في سياق تقييم العملية اﻻنتخابية:
)أ(

مدى سفر المرشحين أثناء فترة الحملة اﻻنتخابية

في حين تطلب الفقرة باء-ثانياً ٩-من مدونة قواعد السلوك من الدول اﻷعضاء والمرشحين أن يستخدموا
-٣
"اﻵليـات القـائمـة بقـدر اﻹمكـان )دورات اللجـان اﻹقليميـة والمجلس التنفيـذي وجمعيـة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة( لعقـد اﻻجتمــاعــات
وغيرها من اﻷنشطة الترويجية المرتبطة بالحملة اﻻنتخابية" ،إﻻ أنها لم تنص على أي قيود كمية فيما يتعلق بمدى
الســفر ،كما أنها لم تتضــمن أي إشــارة إلى اســتخدام التكنولوجيات الجديدة .ولمعالجة هذا اﻷمر ،هناك عدة خيارات
حصرية أو تراكمية ،تتمثل في:
عدل مدونة قواعد الســلوك من أجل تحديد العدد اﻷقصــى للرحﻼت المســموح بها خﻼل
)(١
يمكن أن تُ ّ
فترة الحملة اﻻنتخابية والمطالبة بإبﻼغ اﻷمانة بالمعلومات المتعلقة بتلك الرحﻼت في الوقت المناس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب.
 ١الوثيقة م ت.٢٦/١٤٢
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وسـ ـ ــتُنش ـ ـ ــر بعد ذلك المعلومات التي يتم الكشـ ـ ــف عنها على صـ ـ ــفحة مخصـ ـ ـ ـصـ ـ ــة في الموقع اﻹلكتروني
للمنظمة؛
يمكن الترويج ﻻسـ ــتخدام التكنولوجيات الجديدة ،بما في ذلك التفاعﻼت عبر الفيديو و /أو غيرها
)(٢
من الوسائل التكنولوجية المتاحة.
وفيما يتعلق بتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيع نطاق الفرص المتاحة ﻹجراء مناقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات مع المرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحين برعاية المنظمة ،انظر
الفرع باء)ج( التالي.
)ب(

مبالغ التمويل ومصادره

تطلب الفقرة باء-ثانياً ٧-من مدونة قواعد السـ ــلوك من الدول اﻷعضـ ــاء ،التي تقترح أشـ ــخاص ـ ـاً لمنصـ ــب
-٤
المدير العام ،أن تنظر في اﻹفصـ ــاح عن المنح أو تمويل المعونة التي قدمتها إلى الدول اﻷعضـ ــاء اﻷخرى خﻼل
وبناء على ذلك،
العامين الســابقين ،ولكنها ﻻ تنص على اﻹفصــاح عن مبالغ ومصــادر التمويل خﻼل فترة الحملة.
ً
يمكن تعديل مدونة قواعد الس ــلوك بحيث تطلب ،باﻹض ــافة إلى ما س ــبق ،بأن ُيفص ــح عن مبالغ ومص ــادر التمويل
خﻼل فترة الحملة ٕوابﻼغ اﻷمانة بها.
وعﻼوة على ذلــك ،فيمــا يتعلق بــالمنح أو تمويــل المعونــة المقــدمــة إلى الــدول اﻷعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اﻷخرى خﻼل
-٥
العامين الس ـ ــابقين ،يمكن تعزيز ص ـ ــياغة الفقرة باء-ثانيًا ٧-من مدونة قواعد الس ـ ــلوك بحيث تنص على أنه ينبغي
للدول اﻷعضاء اﻹفصاح عن هذه المعلومات وليس مجرد النظر في اﻹفصاح عنها.
)ج(

اﻻمتثال لمدونة قواعد السلوك

ﻻ تنص الص ــيغة الحالية لمدونة قواعد الس ــلوك على أي آليات لتقييم مدى امتثال المرشــحين و /أو الدول
-٦
اﻷعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء للمدونة .وفي حال ما إذا رغبت الدول اﻷعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء في اعتماد آلية للنظر في البﻼغات المتعلقة بعدم
اﻻمتثال المزعوم ،يمكن إنش ـ ــاء هيئة مكلفة باس ـ ــتﻼم هذه البﻼغات والنظر فيها .ومن بين الخيارات التي تقوم على
يخول المجلس أعضـ ـ ــاء مكتبه سـ ـ ــلطة النظر في هذه البﻼغات .وسـ ـ ــيحصـ ـ ــلون على دعم
اسـ ـ ــتعراض النظراء ،أن ّ
خولون ســلطة معالجة الشـواغل مع
اﻷمانة وســيقدمون تقاريرهم إلى الدول اﻷعضــاء خﻼل الحملة وفي نهايتها ،وسـُـي ّ
المرش ــحين والدول اﻷعض ــاء مباشـ ـرةً .ويمكن توس ــيع نطاق هذه الوظيفة أيضـ ـاً لتش ــمل تقديم التوجيه بش ــكل مس ــبق
للمرشحين بشأن اﻻمتثال لمدونة قواعد السلوك فيما يتصل بأنشطة معينة.
)د(

منتدى إلكتروني ونشر المعلومات عن المرشحين

ترد في الملحق  ١بهذا التقرير الخيارات واﻻقتراحات المتعلقة بزيادة تفاعل المنتدى اﻹلكتروني من خﻼل
-٧
مراجعة تصميمه التقني.
وتطلب الفقرة باء-ثانياً ١١-من مدونة قواعد السـ ـ ـ ـ ــلوك من المرشـ ـ ـ ـ ــحين الذين يرغبون في المشـ ـ ـ ـ ــاركة في
-٨
المنتدى اﻹلكتروني و /أو في نش ـ ــر س ـ ــيرهم الذاتية وغيرها من التفاص ـ ــيل عن مؤهﻼتهم على ش ـ ــبكة اﻹنترنت ،أن
يبلّغوا اﻷمانة صـ ـ ـ ـ ـ ـراحةً بطلبهم .وقد ثبت خﻼل اﻻنتخابات الماض ـ ـ ـ ـ ــية أن ذلك ُمرهق من الناحية اﻹدارية لكل من
أن فائدته محدودة نظ اًر ﻷن المرشـ ـ ـ ــحين
المرشـ ـ ـ ــحين واﻷمانة ،على المسـ ـ ـ ــتويين العالمي واﻹقليمي على السـ ـ ـ ـ ـواء ،و ّ
يوافقون دائماً على كﻼ اﻹجراءين.
2
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وبناء على ذلكُ ،يقترح تعديل مدونة قواعد السـ ـ ــلوك بحيث تنص على أنه ُيفترض أن المرشـ ـ ــحين موافقون
-٩
ً
ضمنياً على المشاركة في المنتدى اﻹلكتروني ونشر تفاصيلهم ،ما لم ُيشر إلى خﻼف ذلك أثناء تقديم الترشيح.
 -١٠وترد التعديﻼت المقترحة التي تعكس اﻻقتراحات الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالفة الذكر والتعديﻼت المقترح إدخالها على مدونة
السلوك في الملحق  ٢بهذا التقرير.

باء:

منتدى المرشحين

منتدى للمرش ـ ـ ـ ـ ــحين "كمنبر
 -١١أنش ـ ـ ـ ـ ــأت جمعية الص ـ ـ ـ ـ ــحة العالمية أيضـ ـ ـ ـ ـ ـاً ،بموجب قرارها ج ص ع،١٨-٦٦
ً
للمرشـ ـ ـ ـ ـ ــحين ﻻ يتعلق بصـ ـ ـ ـ ـ ــنع القرار" .وترد الطرائق العامة الخاصـ ـ ـ ـ ـ ــة بمنتدى المرشـ ـ ـ ـ ـ ــحين في الملحق  ٢بالقرار
ج ص ع .١٨-٦٦وقد اس ــتُكملت هذه الطرائق بترتيبات أكثر تفص ــيﻼً بش ــأن إجراء المقابﻼت مع المرش ــحين ،والتي
بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
حددها المنتدى بنفسه ً
 -١٢وجاء في تقرير صــادر عن الفريق المعني بإدارة التقييم أن الدول اﻷعضــاء اعتبرت أن منتدى المرشــحين
عادل ومناس ـ ـ ــب من حيث التوقيت ومفيد ،وأن تنظيم منتدى ثان عقب ترش ـ ـ ــيح المجلس للمرش ـ ـ ــحين من شـ ـ ـ ــأنه أن
يح ّس ـ ـن وصـ ــول الدول اﻷعضـ ــاء إلى المرشـ ــحين وقد يخفف الضـ ــغط على المرشـ ــحين إزاء السـ ــفر إلى الخارج كي
يعبروا بوض ـ ـ ـ ـ ـ ــوح عن مواقفهم .ورأى الفريق المعني بإدارة التقييم أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً أنه من المفيد تنظيم أحداث مماثلة أخرى
ّ
برعاية المنظمة.
 -١٣واعتبر كل من الدول اﻷعضـ ـ ــاء والمرشـ ـ ــحين أنه يمكن إدخال تحسـ ـ ــينات على الترتيبات اﻷكثر تفصـ ـ ــيﻼً
بشأن إجراء المقابﻼت في المنتدى ،وﻻسيما بهدف الحد من احتمال ازدواجية اﻷسئلة ٕواتاحة مزيد من الوقت لطرح
اﻷسـ ـ ــئلة واﻹجابة عليها .وسـ ـ ــيتطلب ذلك إجراء تعديل على الطرائق المبينة في الملحق  ٢بالقرار ج ص ع١٨-٦٦
وعلى الترتيبات اﻷكثر تفصيﻼً ﻹجراء المقابﻼت التي اتفقت عليها الدول اﻷعضاء.
وبناء على ذلك ،قد يرغب المجلس في النظر في الخيارات التالية بهدف إجراء تحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينات على منتدى
-١٤
ً
المرشحين.
)أ(

تجنب ازدواجية اﻷسئلة

 -١٥في سـ ـ ــياق منتدى المرشـ ـ ــحين الذي ُعقد في تش ـ ـ ـرين الثاني /نوفمبر  ،٢٠١٦أجرى الرئيس عملية سـ ـ ــحب
القرعة ﻻختيار أســماء الدول اﻷعضــاء التي ترغب في طرح س ـؤال على أحد المرشــحين ،وأبلغ الحاضـ ـرين بأســماء
الدول التي وقع اﻻختيار عليها ،ثم دعاها إلى طرح أسـئلتها .وفي حين ُشـ ّجعت الدول اﻷعضـاء على اﻻمتناع عن
طرح س ـ ـ ـ ـؤال على أحد المرشـ ـ ـ ــحين يبدو متطابقاً أو مشـ ـ ـ ــابهاً إلى حد كبير لس ـ ـ ـ ـؤال كان قد طُرح من قبل على ذلك
التقيد بهذه التوصية بصورة فعلية.
المرشح ،إﻻ أنه ليس ثمة أية آلية تضمن ّ
 -١٦وللتقليل من احتمال ازدواجية اﻷس ـ ـ ــئلة إلى أدنى حد ممكن ،هناك خيار يتمثل في دعوة الدول اﻷعض ـ ـ ــاء
الراغبة في طرح س ـ ـ ـ ـؤال إلى أن تفعل ذلك بتقديم س ـ ـ ـ ـؤالها كتابياً على ورقة س ـ ـ ـ ــبق أن وزعتها اﻷمانة داخل القاعة.
وسـ ـ ــتتولى اﻷمانة جمع اﻷوراق وتسـ ـ ــليمها إلى الرئيس .وبعد ذلك ،يسـ ـ ــحب الرئيس )أو مترجم من اﻷمانة ،حس ـ ـ ـب
اﻻقتضـ ــاء( القرعة ﻻختيار اﻷسـ ــئلة عش ـ ـوائياً ،واحدة تلو اﻷخرى ،ويق أر كل س ـ ـؤال من هذه اﻷسـ ــئلة على المرشـ ــح.
ولكن ،لن يق أر الرئيس اﻷسئلة التي تبدو متطابقة أو مشابهة إلى حد كبير لسؤال سبق أن طُرح على ذلك المرشح.
وفي حال قبول هذا الخيار ،يمكن حينئذ تعديل طرائق عمل منتدى المرش ـ ـ ـ ـ ـ ــحين وفقاً لذلك وعرض ـ ـ ـ ـ ـ ــها على رئيس
المجلس.
3
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تخصيص مزيد من الوقت لجلسة اﻷسئلة واﻷجوبة

يقدم كل مرشــ ـ ـ ــح عرض ـ ـ ـ ـ ـًا ﻻ تزيد مدته عن
 -١٧تنص الطرائق المتبعة حالياً في منتدى المرشـ ـ ـ ـ ــحين على أن " ّ
 ٣٠دقيقة ،تليه جلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لطرح اﻷس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئلة واﻹجابة عليها بحيث تكون المدة الكلية للمقابلة  ٦٠دقيقة" .ويتمثل أحد
الخيارات في أن تشمل المقابﻼت حصرياً جلسة لطرح اﻷسئلة واﻹجابة عليها بحيث تبلغ مدة كل مقابلة  ٦٠دقيقة،
مع استبعاد أي عرض شفوي من المرشحين .ويتطرق الملحق  ٣بهذا التقرير إلى هذا الخيار.
 -١٨وتشمل الخيارات البديلة ما يلي :يمكن تمديد المدة الكلية لكل مقابلة إلى  ٧٥دقيقة كحد أقصى ،تُخصص
منها  ٣٠دقيقة لكل مرش ـ ـ ــح لتقديم عرض ـ ـ ــه ،وما تبقّى من  ٤٥دقيقة لجلسـ ـ ــة اﻷس ـ ـ ــئلة واﻷجوبة؛ أو ُيخفّض الوقت
المخصــص للعرض المقدم من المرشــحين إلى  ١٥دقيقة كحد أقصــى ،مما يتيح تخصــيص  ٤٥دقيقة كاملة لجلســة
اﻷسئلة واﻷجوبة.
)ج(

توسيع نطاق الفرص المتاحة ﻹجراء مناقشات مع المرشحين برعاية المنظمة

 -١٩فيما يلي بعض الخيارات البديلة غير الحصـ ـ ـ ـرية لتوس ـ ـ ــيع نطاق الفرص المتاحة للدول اﻷعض ـ ـ ــاء ﻹجراء
مناقشات مع المرشحين برعاية المنظمة .وقد ُيطلب من اﻷمانة القيام بما يلي:

الدعوة إلى عقد منتدى ثان للمرشحين يتخذ نفس شكل منتدى المرشحين اﻷول ،في الفترة ما بين
)(١
ترشيح المجلس للمرشحين ودورة جمعية الصحة العالمية التي سيجري فيها الترشيح؛

الدعوة إلى عقد "جلسـ ــة نقاش خاضـ ــعة لﻺش ـ ـراف" تتخذ ش ـ ــكﻼً مختلفاً ،في الفترة ما بين ترشـ ــيح
)(٢
المجلس للمرشحين ودورة جمعية الصحة العالمية التي سيجري فيها الترشيح .ويمكن على سبيل المثال أن
يتولى في هذا اﻹطار أحد الصحفيين المعنيين أو شخص مستقل آخر إدارة النقاش؛
اﻻشــتراك في تنظيم مناقشــات وغيرها من اﻷحداث المشــابهة مع المرشــحين خارج المقر الرئيســي
)(٣
للمنظمة أو دعمها ،بما في ذلك على المستوى اﻹقليمي؛
و /أو الدعوة إلى عقد اجتماعات رسـ ــمية مع المرشـ ــحين على هامش كل اجتماع من اجتماعات
)(٤
اللجان اﻹقليمية قبل بدء دورة المجلس التي سيجري فيها الترشيح.
)د(

بث فعاليات المنتدى

 -٢٠تبث اﻷمانة ،ضـمن اﻹطار المعياري الحالي ،فعاليات منتدى المرشـحين من خﻼل موقع إلكتروني محمي
بكلمة سر بالنسبة للدول اﻷعضاء والدول اﻷعضاء المنتسبة في المنظمة التي يتعذر عليها الحضور.
 -٢١ولتحس ـ ـ ـ ــين الش ـ ـ ـ ــفافية ٕوامكانية الوص ـ ـ ـ ــول إلكترونياً إلى اﻻجتماعات المتعلقة بعملية انتخاب المدير العام،
يمكن أن ُيتاح بث مباشـ ـ ـ ـ ــر للمنتديات القادمة لجميع مسـ ـ ـ ـ ــتخدمي اﻹنترنت من خﻼل رابط على الموقع اﻹلكتروني
للمنظمة.
ويدعى المجلس
 -٢٢وترد التعديﻼت المقترحة التي تعكس اﻻعتبارات المذكورة آنفاً في الملحق  ٣بهذا التقريرُ .
إلى اﻻختيار بين مختلف الخيارات المقترحة في مسودة النص الوارد في الملحق .٣
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تسمية المجلس التنفيذي للمرشحين
)أ(

إعداد القائمة المختصرة

 -٢٣وفقاً للنظام الداخلي لﻸجهزة الرئاسـ ـ ـ ــية والمقررات اﻹجرائية والق اررات ذات الص ـ ـ ـ ــلة الصـ ـ ـ ــادرة عنها ،يعالج
المجلس التنفيــذي اﻻقت ارحــات المتعلقــة بوظيفــة المــدير العــام على عــدة م ارحــل .وتبــدأ العمليــة بــإجراء "فرز" أولي
للمرشـ ـ ـ ـ ـ ــحين المقترحين مقارنةً بقائمة من المعايير التي أقرتها جمعية الصـ ـ ـ ـ ـ ــحة العالمية وتقرير من رئيس المجلس
التنفيذي عن نتائج الفحص الطبي للمرشحين .وفي حال ما إذا اقترحت الدول اﻷعضاء أكثر من خمسة مرشحين،
يعد قائمة مختص ـ ـرة تضـ ــم خمسـ ــة مرشـ ــحين بإجراء
كما كان الحال في اﻻنتخابات اﻷخيرة ،يجب على المجلس أن ّ
اقتراعات سـ ـ ـرية متعاقبة .ويجري المجلس بعد ذلك مقابﻼت مع المرشـ ــحين الخمسـ ــة المختارين وير ّش ـ ـح ثﻼثة منهم
باﻻقتراع السري.
 -٢٤وأفاد الفريق المعني بإدارة التقييم بأنه "اس ـ ــتُفسـ ـ ــر" عن الخطوة المتمثلة في إعداد قائمة مختصـ ـ ـرة بأسـ ـ ــماء
خمسة مرشحين ،ولكنه أقر بأن هذه الخطوة مطلوبة في اﻹطار المعياري المعمول به حالياً.
 -٢٥وبفض ـ ـ ــل إعداد القائمة المختصـ ـ ـ ـرة ،تم تقليص عدد المرش ـ ـ ــحين بحيث يتس ـ ـ ــنى لﻸجهزة الرئاس ـ ـ ــية متابعة
تقييمهم .ونظ اًر ﻹمكانية اقتراح عدد كبير من الترشـ ـ ـ ـ ــيحات واسـ ـ ـ ـ ــتحالة أن تُجرى ،من الناحية العملية ،مقابﻼت مع
معين من
ما يزيد بكثير عن خمس ـة مرشــحين ،بســبب ضــيق الوقت أســاس ـاً ،يبدو أنه من المســتحســن اعتماد شــكل ّ
أشكال عملية إعداد القائمة المختصرة.
 -٢٦ولهذه اﻷسـ ـ ــبابُ ،يقترح اﻹبقاء على المرحلة المتمثلة في إعداد القائمة المختص ـ ـ ـرة ،وأن تظ ّل هذه القائمة،
من حيث المبدأ ،مكونة من خمس ـ ــة مرش ـ ــحين .ولكن ،يمكن أن ُيض ـ ــفى في الوقت نفس ـ ــه بعض المرونة على عدد
المرشــحين الواردة أســماؤهم في القائمة المختص ـرة ،وﻻســيما من خﻼل الســماح ﻷعضــاء مكتب المجلس بأن يقرروا
اختيار عدد أكبر من المرشحين ،إذا كانت الظروف )مثل العدد اﻹجمالي للترشيحات المستلمة( تقتضي ذلك.
 -٢٧وترد نقطة مقرر إجرائي بهذا الش ـ ــأن في مش ـ ــروع المقرر اﻹجرائي المعروض في نهاية هذا التقرير لينظر
فيها المجلس التنفيذي.
)ب(

طرائق إجراء المقابﻼت

 -٢٨أفاد الفريق المعني بإدارة التقييم بأن "نتائج المسح توحي بأن عدداً من الدول اﻷعضاء يرى أنه من المفيد
تكريس المزيد من الوقت لعقد جلسة طرح اﻷسئلة واﻹجابة عليها مع المرشحين".
 -٢٩وبموجب القواعد المعمول بها حالياً ،تشـ ــكل جلسـ ــة طرح اﻷسـ ــئلة واﻹجابة عليها جزءاً من المقابﻼت التي
يجريها المرشـ ـ ـ ـ ـ ــحون والتي تتبع خطوة إعداد القائمة المختص ـ ـ ـ ـ ـ ـرة .وبموجب المادة  ٥٢من النظام الداخلي للمجلس
التنفيذي ،تتألف المقابﻼت من عرض يقدمه كل مر ﱠ
شــ ـ ـ ـ ـح يتم اختياره إض ـ ـ ـ ـ ــافة إلى اﻹجابة على أسـ ـ ـ ـ ــئلة أعض ـ ـ ـ ـ ــاء
ُ
المجلس .وقرر المجلس كذلك في مقرره اﻹجرائي م ت (١٩٩٧)(٧)١٠٠أنه ينبغي قصــر المقابﻼت مع المرشــحين
المدرجين في القائمة المختص ـرة على  ٦٠دقيقة تُقســم بالســوية بين ) (١عرض شــفهي يقدمه المرشــح ويبين تصــوره
ﻷولويات المنظمة في المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبل مع تحليل للمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكﻼت الراهنة التي تواجهها واقتراحات لكيفية التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي لتلك
المشكﻼت (٢) ،جلسة لطرح اﻷسئلة واﻹجابة عليها.
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 -٣٠ومن أجل جعل المناقش ـ ـ ـ ــة أكثر تفاعﻼً ،وبالنظر إلى أن مواد الحملة عادة ما تُتاح للدول اﻷعض ـ ـ ـ ــاء قبل
بدء المقابلة ،مع اﻹبقاء على مدة  ٦٠دقيقة لكل مقابلة ،يمكن أن تُخصـ ـ ــص  ٢٠دقيقة لعرض شـ ـ ــفوي و ٤٠دقيقة
لجلسة خاصة بطرح اﻷسئلة واﻹجابة عليها.
 -٣١وترد نقطة مقرر إجرائي بهذا الش ـ ــأن في مشـ ــروع المقرر اﻹجرائي المعروض في نهاية هذا التقرير لينظر
فيها المجلس التنفيذي.

دال:

عملية التصويت

 -٣٢أجرى كــل من المجلس التنفيــذي في دورتــه اﻷربعين بعــد المــائــة ،وجمعيــة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة العــالميــة في دورتهــا
الس ــبعين ،وفقاً للنظام الداخلي لكل منهما ،اقتراعين سـ ـريين في جلس ــتين خاص ــتين من أجل ترش ــيح ثﻼثة مرش ــحين
عين في منصب المدير العام.
واختيار مرشح واحد ُلي ّ
 -٣٣وش ـ ـ ـ ـ ــمل التقرير الذي قدمه الفريق المعني بإدارة التقييم التركيز على الجانبين التاليين لعملية التص ـ ـ ـ ـ ــويت:
بدائل اﻻقتراع الس ـ ــري؛ خيارات تسـ ـ ـريع عملية التص ـ ــويت في الحاﻻت التي ﻻ يتوفر فيها نظام تص ـ ــويت إلكتروني
آمن.
 -٣٤وتُعالَج مســـألة التصـ ــويت اﻹلكتروني اﻵمن والخيارات ذات الصـ ــلة في النقطة  ٢من الملحق  ،١في حين
ترد اﻻقتراحات والخيارات المتعلقة بتقييد اﻻتصاﻻت أثناء عملية التصويت في النقطة  ٣من الملحق .١
)أ(

بدائل اﻻقتراع السري

 -٣٥أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار تقرير الفريق المعني بــإدارة التقييم إلى أنــه " ُعّبر عن بعض مواطن القلق إزاء إمكــانيــة أن يحــد
استخدام اﻻقتراع السري في المجلس التنفيذي وجمعية الصحة من المساءلة من حيث اﻹدﻻء الفردي بصوت دولة
عضـ ـ ـ ـ ـ ــو معينة أو من حيث احتمال تعهد دولة عضـ ـ ـ ـ ـ ــو بدعم مرشـ ـ ـ ـ ـ ــح معين" ودعا اﻷمانة إلى تحديد حلول بديلة
لﻼقتراع السري.
 -٣٦وفي حال ما إذا رغبت اﻷجهزة الرئاسـ ـ ـ ـ ـ ــية في التخلي عن اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام اﻻقتراع السـ ـ ـ ـ ـ ــري المعمول به حاليًا
ﻻنتخاب المدير العام ،يمكن أن ُيســتخدم في مكانه تصــويت مســجل /نداء اﻷســماء ،رهناً بإجراء التعديﻼت الﻼزمة
على النظام الداخلي .ويتطلب التص ــويت المس ــجل /نداء اﻷس ــماء إنشــاء س ــجل تص ــويت مفتوح لكل بلد على حدة.
وتبين الس ـ ــجﻼت الرس ـ ــمية لجمعية الص ـ ــحة العالمية كيفية تص ـ ــويت الوفود في عمليات التص ـ ــويت المس ـ ــجل /نداء
ّ
اﻷســماء التي أُجريت خﻼل اﻻجتماعات العامة ،ولكن ليس خﻼل اﻻجتماعات الخاصــة مثل تلك المتعلقة بانتخاب
المدير العام.
-٣٧

وسينطوي التصويت المسجل /نداء اﻷسماء المفتوح ،مقارنة باﻻقتراع السري ،على المزايا التالية:
)(١

تيسير التصويت اﻹلكتروني في اﻻنتخابات ليصبح هكذا أسرع بكثير مما هو عليه اﻵن؛

تحس ـ ـ ـ ـ ـ ــين الشـ ـ ـ ـ ـ ــفافية بدرجة كبيرة ،مما يتيح إجراء التص ـ ـ ـ ـ ـ ــويت في اجتماع عام إذا رغبت الدول
)(٢
اﻷعضاء في ذلك؛
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تحسين المساءلة بدرجة كبيرة ،والمساهمة في تعزيز الثقة في نزاهة النظام ،سواء من حيث ن زاهة
)(٣
التصويت أو الحملة؛
)(٤

تجنب الحاجة إلى النظر في اتخاذ تدابير لتقييد اﻻتصاﻻت أثناء عملية التصويت.

 -٣٨ويبدو أن التصــويت برفع اﻷيدي غير مناســب لســياق اﻻنتخابات ،وذلك ﻷســباب عملية أســاسـاً ،نظ اًر ﻷنه
ـيتعين على اﻷمانة إنشــاء ســجل للتصــويت وهو ﻻيزال ٍ
جار من أجل ضــمان صــحة التصــويت وأن كل اﻷصـوات
سـ ّ
المعبر عنها صالحة ،وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى إبطاء إجراءات التصويت.
ّ
)ب(

خيارات تسريع إجراءات التصويت في الحاﻻت التي ﻻ يتوفر فيها نظام تصويت إلكتروني آمن

 -٣٩يتمثل أحد الخيارات التي تتيح توفير الوقت في اعتماد نظام "الص ــوت الواحد القابل للتحويل"" /التصـ ــويت
التفض ـ ــيلي" .ويكمن هذا النظام في أن تقوم الوفود المش ـ ــاركة في جمعية الص ـ ــحة العالمية بترتيب المرش ـ ــحين على
ورقة اﻻقتراع حس ـ ـ ـ ــب تفض ـ ـ ـ ــيﻼتها ،بحيث تحدد خيارها اﻷول وخيارها الثاني وخيارها الثالثٕ .واذا لم يحص ـ ـ ـ ــل أي
مرش ـح على اﻷغلبية البســيطة المطلوبة ،فسـ ُـيعاد توزيع جميع اﻷص ـوات المدلى بها لصــالح المرشــح الذي لديه أقل
عدد من الخيارات اﻷولى على المرشـ ـ ـ ــحين المتبقين بحسـ ـ ـ ــب المرشـ ـ ـ ــحين الذين يحتلون المرتبة التالية في كل ورقة
اقتراعٕ .واذا لم يحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أي مرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح على اﻷغلبية عقب هذه العملية ،فس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـيعاد توزيع اﻷص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات عدة مرات.
وفيما يخص المجلس ،حيث يتعين شــغل أكثر من مقعد واحد )خمســة مقاعد خﻼل مرحلة إعداد القائمة المختص ـرة
في إطار النظام الحالي وثﻼثة خﻼل مرحلة الترش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيح( ،فإن جميع المرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحين الذين يحققون اﻷغلبية المطلوبة
س ـ ـ ُـينتخبون وس ـ ـ ُـيعاد توزيع أصـ ـ ـواتهم الفائض ـ ــة )التي تتجاوز اﻷغلبية المطلوبة( على المرش ـ ــح الذي اختارته الوفود
كخيارها التاليٕ .واذا لم تُش ــغل بعض المناصـ ــب الواردة في القائمة المختص ـ ـرة أو قائمة المرشـ ــحين بعد اكتمال هذه
العملية ،فسـ ُـيقصــى المرش ــحون الذين حصــلوا على أقل عدد من اﻷص ـوات ،وسـ ُـيعاد توزيع أصــواتهم على اﻻختيار
التالي للوفود .وستتكرر هذه العملية بأكملها إلى غاية شغل جميع المقاعد.
 -٤٠وســـيكون نظام "الصـ ــوت الواحد القابل للتحويل"" /التصـــويت التفضـ ــيلي" خيا اًر مبتك اًر يمكن أن يتيح توفير
الوقت بفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل انتفاء الحاجة إلى إجراء عدة اقتراعات في الحاﻻت التي ﻻ يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفر فيها اﻻقتراع اﻷول عن فائز
وسيتعين إجراء المزيد من البحوث لتحديد أفضل صيغة لنظام الصوت القابل للتحويل ٕوالى أي مدى يجب
صريح.
ّ
تعديل النظام الداخلي لتنفيذ هذا النظام .وعﻼوة على ذلك ،ســيتعين تقييم ما إذا كان الوقت اﻹضــافي الﻼزم لتحديد
وحسـ ــاب اﻷص ـ ـوات التي أُعيد توزيعها سـ ــيؤدي إلى تقليص الوقت الذي تم توفيره بفضـ ــل تفادي إجراء عدة جوﻻت
من التصويت.

ﻫاء:

دور اﻷمانة في العملية اﻻنتخابية

 -٤١تنظم اﻷمانة العملية اﻻنتخابية لمنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب المدير العام .وعندما يتقدم المدير العام الحالي ﻹعادة انتخابه
مثﻼً ،قد تنشـ ـ ــأ بعض المشـ ـ ــاكل فيما يتعلق بالحاجة إلى اتخاذ تدابير مثل إرسـ ـ ــاء حواجز أخﻼقية أو إنشـ ـ ــاء وحدة
مسـ ـ ـ ـ ـ ــتقلة داخل اﻷمانة لتفادي أي مظاهر توحي بانعدام الحياد نتيجة طبيعة اﻷمانة كجهاز مسـ ـ ـ ـ ـ ــؤول أمام المدير
ويقترح أن تتخذ اﻷمانة التدابير المناسبة لذلك ،حسب الظروف.
العامُ .
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المدة اﻹجمالية للعملية اﻻنتخابية وتنظيمها
)أ(

طول مدة الحملة اﻻنتخابية

 -٤٢قدم الفريق المعني بإدارة التقييم في تقريره عدداً من اﻻقتراحات ،أﻻ وهي) :أ( تقليص مدة الحملة من أجل
خفض كمية الموارد التي يتعين على كل من المرش ـ ــحين والدول اﻷعض ـ ــاء اس ـ ــتثمارها في العملية؛ )ب( إتاحة فترة
انتقالية أطول من أجل توفير ما يكفي من الوقت للمرشـح للتحضـير للعملية؛ )ج( ضـمان حضـور جميع المرشـحين
ﻻجتماعات اللجان اﻹقليمية كافة.
المعبر عنها على الحمﻼت الطويلة التي قام بها المرشحون المحتملون والدول اﻷعضاء
 -٤٣وتركزت الشواغل
ّ
التي ر ّشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحتهم ،والموارد الﻼزمــة لهــذه الحمﻼت ،ون ازهــة العمليــة اﻻنتخــابيــة .وفي الوقــت الحــالي ،تبــدأ العمليــة
اﻻنتخابية رس ــمياً قبل تس ــعة أش ــهر على اﻷقل من تاريخ انعقاد دورة المجلس التنفيذي التي ُيرش ــح فيها المرش ــحون
وحدد
)أي في ش ـ ـ ـ ـ ــهر نيس ـ ـ ـ ـ ــان /أبريل تقريباً( .ومن الناحية العملية ،يمكن أن تبدأ الحمﻼت حتى قبل هذا الموعدُ .
الموعد النهائي لتلقي طلبات الترش ـ ـ ـ ــيح في أربعة أش ـ ـ ـ ــهر قبل انعقاد دورة المجلس )أي في ش ـ ـ ـ ــهر أيلول /س ـ ـ ـ ــبتمبر
تقريباً( .وتُتاح للمرشحين الذين قدموا ترشيحاتهم مبك اًر فرصة تنظيم حملتهم أثناء انعقاد جمعية الصحة العالمية في
أيار /مايو وخﻼل اﻻجتماعات اﻷولى للجان اﻹقليمية في آب /أغسـ ـ ـ ـ ـ ــطس وأيلول /س ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر؛ ولكن ،قد يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـيع
قدم ترشـ ــيحاتهم في وقت ﻻحق فرصـ ــة تنظيم حملتهم أثناء انعقاد جمعية الصـ ــحة وخﻼل بعض
المرشـ ــحون الذين تُ ّ
اجتماعات اللجان اﻹقليمية ،مما يثير القلق من أن يعود ذلك بالضرر عليهم.
المتاحة لض ــمان تمكين المرش ــحين كافّة من حض ــور جميع اجتماعات اللجان اﻹقليمية هو
 -٤٤ومن الخيارات ُ
إمكانية تقديم موعد اﻹعﻼن عن أسـ ــماء المرشـ ــحين إلى منتصـ ــف شـ ــهر آب /أغسـ ــطس وقبل اسـ ــتهﻼل عقد أولى
اجتماعات اللجنة اﻹقليمية .ومن شأن تغيير هذا الموعد أن يقتضي تعديل المادة  ٥٢من النظام الداخلي للمجلس،
ومن شــأنه أيض ـاً أن يتعارض مع المقترح المطروح بشــأن تقصــير مدة الحملة اﻻنتخابية إجماﻻً ،ﻷن تقصــيرها هذا
يعني ضمناً تأجيل موعد اﻹعﻼن عن أسماء المرشحين.
)ب(

الفترة اﻻنتقالية بين التعيين وبدء العقد

 -٤٥إن الفترة الفاصــلة بين تعيين المدير العام الجديد وبدء عقده ﻻ تندرج ضــمن عملية اﻻنتخاب نفســها .ومع
ذلك ،أعرب بعض المرشحين والدول اﻷعضاء عن انشغالهم أثناء عملية التقييم من أن هذه الفترة قصيرة جداً.
 -٤٦ويبدأ عقد المدير العام حالياً في  ١تموز /يوليو الذي يلي تعيينه .وبالنظر إلى أن جمعية الصحة العالمية
تنعقد في أواخر أيار /مايو ،فإن ذلك يعني أنه ﻻ تبقى أمام المدير العام الجديد بعد تعيينه سـ ــوى أربعة أو خمس ـ ــة
أسابيع تقريباً للتحضير لها.
حدد حالياً
الم ّ
 -٤٧ومن شـ ـ ـ ــأن تمديد الفترة اﻻنتقالية أن يعني ضـ ـ ـ ــمناً تأجيل موعد بدء عقد المدير العام الجديد ُ
المتاحة أن تنطوي على أن يكون موعد بدء عقده في
بيوم  ١تموز /يوليو من سـ ـ ـ ــنة التعيين .ومن شـ ـ ـ ــأن الخيارات ُ
منتصـف شـهر آب /أغسـطس وقبل اسـتهﻼل عقد أولى اجتماعات اللجنة اﻹقليمية أو في مطلع العام التالي ،وذلك
رهناً بطول الفترة اﻻنتقالية التي ُيرى أنها مستصوبة.
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اﻹجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 -٤٨فيما يتعلق بالفروع ألف وباء وجيم )مدونة قواعد السلوك الخاصة بانتخاب المدير العام لمنظمة الصحة
العالمية ،ومنتدى المرشـ ــحين ،وتسـ ــمية المجلس التنفيذي للمرشـ ــحين( من هذا التقريرُ ،يدعى المجلس التنفيذي
إلى النظر في اعتماد مشـ ـ ـ ـ ـ ــروع المقرر اﻹجرائي التالي ،رهناً بنظر المجلس في التعديﻼت المقترحة في الملحق ٣
بهذا التقرير واﻻختيار بينها:
المجلس التنفيذي ،بعد أن نظر في التقرير عن تقييم عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصــحة

العالمية١:

أوصــى جمعية الصــحة العالمية الثانية والســبعين باعتماد التعديﻼت على الملحقين  ١و ٢بالقرار
)(١
ج ص ع (٢٠١٣) ١٨-٦٦المتعلق بمدونة قواعد الس ــلوك الخاصــة بانتخاب المدير العام لمنظمة الص ــحة
العالمية وبمنتدى المرشحين ،كما هو موضح في الملحقين  ٢و ٣بالوثيقة م ت٣٥/١٤٤؛
وقرر ،فيما يتعلق بالقائمة المختصـ ـ ـ ـ ـ ـرة للمرش ـ ـ ـ ـ ــحين المقرر إنش ـ ـ ـ ـ ــاؤها وفقاً للمادة  ٥٢من النظام
)(٢
الداخلي للمجلس التنفيذي ،ما يلي:
ينبغي أن تض ـ ّـم القائمة المختص ـ ـرة ،من حيث المبدأ ،خمس ــة مرش ــحين .ولكن ،قد يقرر
)أ (
أعض ـ ـ ــاء مكتب المجلس أن تض ـ ـ ـ ّـم القائمة المختصـ ـ ـ ـرة أكثر من خمس ـ ـ ــة مرش ـ ـ ــحين إذا كان عدد
المرشحين يقتضي ذلك؛
)ب( ينبغي أﻻ تتجــاوز مــدة المقــابﻼت مع المرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحين المــدرجين في القــائمــة المختصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
يبين فيه المرشح رؤيته ﻷولويات
قسم بين (١) :عرض شفوي ﻻ يزيد عن  ٢٠دقيقة ّ
 ٦٠دقيقة ،تُ ّ
المنظمة في المس ـ ـ ـ ــتقبل مع تحليل للمش ـ ـ ـ ــاكل الراهنة التي تواجهها وتقديم اقتراحات بش ـ ـ ـ ــأن كيفية
التصدي لتلك المشاكل ،و) (٢جلسة لطرح اﻷسئلة واﻹجابة عليها ﻻ تزيد عن  ٤٠دقيقة.
 -٤٩وفيما يتعلق بالنقطة  ١من الملحق ) ١التصــ ـ ـ ـــميم التقني للمنتدى اﻹلكتروني( ،فإن المجلس التنفيذي
مدعو إلى تقديم التوجيه بشـ ـ ـ ـ ــأن ما إذا كان ينبغي لﻸمانة أن تواصـ ـ ـ ـ ــل التحقيق في الحلول الجاهزة المتاحة تجاريًا
معززة للمنتدى اﻹلكتروني.
التي تنطوي على خصائص تفاعلية ّ
 -٥٠وفيما يتعلق بالفرع دال )عملية التصــ ـ ـ ـــويت( والنقطتين  ٢و ٣من الملحق ) ١التصــ ـ ـ ـــويت اﻹلكتروني
اﻵمنٕ ،وامكانية تنفيذ اﻹجراء المتعلق بتقييد اﻻتصــ ـــاﻻت أثناء عملية التص ـ ـــويت( ،فإن المجلس التنفيذي مدعو
إلى تقديم التوجيه بشأن المسائل التالية:
فيما يتعلق بالفرع دال)أ( ،هل ينبغي اﻻس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار في إجراء عملية انتخاب المدير العام باﻻقتراع
)أ(
السـ ـ ـ ــري أم ينبغي لﻸمانة أن تعد مشـ ـ ـ ــروع تعديﻼت على النظام الداخلي ينص على اسـ ـ ـ ــتخدام تصـ ـ ـ ــويت
مسجل عوضاً عن ذلك؟

 ١الوثيقة م ت.٣٥/١٤٤
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)ب( فيمــا يتعلق بــالفرع دال)ب( ،هــل ينبغي لﻸمــانــة أن تبحــث عن خيــارات ﻹجراء عمليــة انتخــاب
المدير العام عن طريق نظام "الصـوت الواحد القابل للتحويل" أو "التصــويت التفضــيلي" وتجري تقييماً لها،
تعد ،عند اﻻقتضاء ،مشروع تعديﻼت على النظام الداخلي لينظر فيه المجلس؟
وأن ّ

فيما يتعلق بالنقطة  ٢من الملحق  ،١هل ينبغي اﻻس ــتمرار في انتخاب المدير العام على أس ــاس
)ج(
التصويت الورقيٕ ،واذا كان اﻷمر كذلك ،هل ينبغي لﻸمانة أن تبحث عن خيارات لحساب عدد اﻷصوات
تعد عند اﻻقتض ــاء ،مش ــروع تعديﻼت على النظام
بواس ــطة ماس ــح ض ــوئي بص ــري وتجري تقييماً لها ،وأن ّ
الداخلي لينظر فيه المجلس؟
فيمـا يتعلق بـالنقطـة  ٣من الملحق  ،١هـل ينبغي اﻹبقـاء على الممـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الحـاليـة المتمثلـة في
)د(
الطلب من المندوبين بإطفاء أجهزتهم اﻹلكترونية طوال مدة التصويت؟

 -٥١وفيما يتعلق بالفرع ﻫاء )دور اﻷمانة في العملية اﻻنتخابية( ،فإن المجلس مدعو إلى تقديم التوجيه إلى
اﻷمانة بشأن الخيار المقترح.
 -٥٢وفيمــا يتعلق بالفرع واو )المدة اﻹجمالية للعملية اﻻنتخابية وتنظيمها( ،فــإن المجلس مــدعو إلى تقــديم
التوجيه بشأن الخيارات المعروضة في النقطتين )أ( و)ب( على التوالي.
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الملحق ١
اقتراحات وخيارات يطغى عليها عنصر تكنولوجيا المعلومات
النقطة  :١التصميم التقني للمنتدى اﻹلكتروني
أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الفريق المعني بإدارة التقييم في تقريره عن تقييم عملية انتخاب المدير العام إلى أن التحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينات
-١
المقترحة تركز على تحس ــين تفاعل أداة المنتدى اﻹلكتروني والحد من عدد اﻷســئلة المقدمة وتمديد الفترة التي ُيتاح
فيها المنتدى.
ويمكن أن تُوفّر أداة خاصــة بالمنتدى اﻹلكتروني تتســم بمزيد من الفعالية بفضــل اســتخدام الحلول الجاهزة
-٢
القابلة للتخص ـ ــيص التي تتيحها ش ـ ــركات وس ـ ــائل اﻹعﻼم اﻻجتماعية المتخصـ ـ ـص ـ ــة في مثل هذه المنتجات ،وذلك
بتكلفة منخفض ـ ـ ــة نسـ ـ ــبياً .وفي المقابل ،فإنه من المرجح أن يكون اسـ ـ ــتنسـ ـ ــاخ الوظيفة التفاعلية لمنصـ ـ ــات التعاون
ملمين بتص ـ ـ ـ ــميم الحلول
الش ـ ـ ـ ــعبية هذه في أداة المنتدى اﻹلكتروني الحالية باهظ التكلفة .وقد يكون المس ـ ـ ـ ــتخدمون ّ
الجاهزة المتاحة تجارياً وبخصــائصــها ،علماً أن هذه الحلول يمكن أن تتيح نفاذاً مقيدًا للمرشــحين والدول اﻷعضــاء.
غير أنه قد يكون من الصعب توافر مثل هذه الحلول في جميع الدول اﻷعضاء.
ٕوان اسـ ـ ــتخدام أداة تفاعلية جاهزة في تشـ ـ ــغيل المنتدى اﻹلكتروني قد يكون له انعكاسـ ـ ــات أخرى قد ترغب
-٣
الدول اﻷعضــاء في النظر فيها .وفي حين أنه من المحتمل التغلب على المشــاكل المتص ــلة بتصــنيف اﻷســئلة من
خﻼل تمكين المس ــتخدمين من "وض ــع عﻼمة" على اﻷس ــئلة واﻷجوبة ،فإن دور اﻷمانة في تنظيم منتدى إلكتروني
أكثر تفاعﻼً قد يكون مختلفاً عن دورها خﻼل اﻻنتخابات الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة بالنظر إلى العفوية والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعة التي يمكن من
خﻼلهما للمرش ـ ــحين والدول اﻷعض ـ ــاء أن ينش ـ ــروا أس ـ ــئلتهم ٕواجاباتهم على أداة المنتدى اﻹلكتروني اﻷكثر تفاعﻼً.
وس ـ ـ ــيكون ممكناً من الناحية التقنية الحد من عدد اﻷس ـ ـ ــئلة التي قد ترغب الوفود في طرحها على المرش ـ ـ ــحينٕ .واذا
كان المقص ـ ــود هو اﻻس ـ ــتفادة من أداة الترجمة اﻵلية المدمجة في اﻷدوات الجاهزة ،فينبغي إعﻼم الدول اﻷعض ـ ــاء
أن هذه الترجمات يمكن أن تُنفّذ بسرعة فائقة ولكن ﻻ يمكن تنفيذها بنفس الدقة والمهارة التي اتسمت بها الترجمات
الموفّرة في إطار المنتدى اﻹلكتروني الس ـ ــابق .وتجدر اﻹش ـ ــارة أيضـ ـ ـاً إلى أنه من المرجح أن تؤدي هذه اﻷداة إلى
زيادة عدد طلبات المرشحين للمشاركة في المنتدى اﻹلكتروني ،وهو في حد ذاته أمر هام.
ٕواذا كان المجلس التنفيذي يرغب في التمســك بفكرة اعتماد أداة أكثر تفاعﻼً من أجل تنفيذ وظيفة المنتدى
-٤
اﻹلكتروني في إط ــار العملي ــة اﻻنتخــابي ــة ،فيمكن في هــذه الح ــال ــة إجراء المزيــد من التحري عن الحلول الج ــاهزة
المتاحة تجارياً.

النقطة  :٢التصويت اﻹلكتروني اﻵمن
إن الفوائد التي يمكن تحقيقها من حيث وفورات الوقت بفضل استخدام نظام تصويت إلكتروني في انتخاب
-٥
المدير العام هي فوائد ﻻ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك فيها .ويكمن التحدي في إيجاد حل إلكتروني يمكن أن :يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن تصــ ـ ـ ـ ـ ــويتاً آمن ًا
وﻻ ينطوي على أي احتمال لوقوع خطأ أو لتدخل طرف ما في العملية؛ ويكون سـ ـ ـرياً وقابﻼً للتدقيق في حال وجود
اعتراض؛ فعاﻻً من حيث التكلفة .وكما أثبتت الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التي أجرتها اﻷمانة في عام  ،٢٠١٦فإن الحلول الحالية
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خطر كبي اًر على عملية التصويت .وفي المقابل ،لم تثبت
تنطوي على عيوب متأصلة ،وهي مرتفعة التكلفة وتشكل
اً
حتى اﻵن موثوقية التكنولوجيات الجديدة والناشئة ومدى فعاليتها من حيث التكلفة.
وعلى أي حال من اﻷحوال ،فإن درجة الثقة والش ـ ــفافية التي يتس ـ ــم بها نظام التص ـ ــويت الورقي المس ـ ــتخدم
-٦
حالياً في جمعية الص ـ ـ ـ ــحة العالمية ﻻ يمكن لنظام التص ـ ـ ـ ــويت اﻹلكتروني أن يوفرها في الوقت الحاض ـ ـ ـ ــر ،كما أن
أنظمة التصويت اﻹلكتروني ﻻ تتيح التحقق من النتائج في حالة وجود اعتراض ،على عكس النظام الورقي.
وأجرت اﻷمانة د ارسـ ـ ـ ــة مقارنة لنظام التصـ ـ ـ ــويت اﻹلكتروني ونظم التصـ ـ ـ ــويت المسـ ـ ـ ــتخدمة في المنظمات
-٧
اﻷخرى التــابعــة لﻸمم المتحــدة وغيرهــا من المنظمــات ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة .ومن بين الهيئــات التي ردت عليهــا ،تعتبر
المنظمة العالمية لﻸرص ـ ــاد الجوية المنظمة الوحيدة التي اس ـ ــتخدمت نظام التص ـ ــويت اﻹلكتروني ﻻنتخاب رئيس ـ ــها
التنفيذي على ما يبدو .وقد ُرفض اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام نظام يش ـ ـ ـ ـ ــبه إلى حد كبير النظام الذي اس ـ ـ ـ ـ ــتخدمته المنظمة العالمية
لﻸرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الجوية في الماضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي على إثر الدورة الثامنة والثﻼثين بعد المائة للمجلس التنفيذي في كانون الثاني/
يناير ) ٢٠١٦والتي خضـــع خﻼلها النظام لﻼختبار( بحجة أن اسـ ــتخدامه ليس س ــهﻼً بما فيه الكفاية .وﻻ يسـ ــتخدم
أي من الكيانات اﻷخرى التي ردت على اﻷمانة نظام التصـ ــويت اﻹلكتروني ﻻنتخاب رؤسـ ــائها التنفيذيين باﻻقتراع
الس ــري ،حتى ٕوان كان الكيان يس ــتخدم التص ــويت اﻹلكتروني في ق اررات أخرى .وفيما يلي الهيئات التي ردت على
اﻷمـانـة :المحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة )فيمـا يتعلق بجمعيـات الـدول اﻷطراف في نظـام رومـا اﻷسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي( واللجنــة
التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ومنظمة اﻷغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
ومنظمة الطيران المدني الدولي والصـ ـ ـ ــندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة
واﻷمم المتحدة واليونسكو واليونيدو واﻻتحاد البريدي العالمي والمنظمة العالمية لﻸرصاد الجوية.
ويعد الطابع السـ ـ ـ ــري لعملية انتخاب المدير العام سـ ـ ـ ــبب كل هذه الصـ ـ ـ ــعوبات .وفي حال ما إذا اسـ ـ ـ ــتُخدم
-٨
تصويت مسجل أو تصويت بنداء اﻷسماء بدﻻً من ذلك )انظر الفقرتين  ٣٦و ٣٧من الوثيقة م ت ،(٣٥/١٤٤فمن
المرجح أن يكون الحل اﻹلكتروني أكثر الحلول جدوى.
وفي حالة ما إذا كان المجلس التنفيذي يرغب في اﻹبقاء على اﻻقتراع الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ﻻنتخاب المدير العام،
-٩
فيمكن حينئذ إجراء المزيد من البحث فيما يتعلق بخيار اس ــتخدام ماس ــح ض ــوئي بص ــري لفرز أوراق اﻻقتراع .ومن
ش ــأن اس ــتخدام الماس ــح الض ــوئي البصــري ،باﻻقتران مع التصــويت الورقي ،أن يض ــمن أن تكون العملية اﻻنتخابية
آمنـة ويمكن التحقق من نتـائجهـا من البـدايـة إلى النهـايـة .ومن المرجح أن يتيح أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً تحقيق وفورات من حيـث
الوقت أثناء عملية فرز اﻷص ـ ـوات ،فض ـ ـﻼً عن أنه يمكن دمجه مع نظام "الصـ ــوت الواحد القابل للتحويل" أو نظام
"التص ـ ــويت التفض ـ ــيلي" الورقيين )انظر الفقرتين  ٣٩و ٤٠من الوثيقة م ت (٣٥/١٤٤من أجل تحقيق وفورات كبيرة
في الوقت.

النقطة  :٣إمكانية تنفيذ اﻹجراء المتعلق بتقييد اﻻتصاﻻت أثناء عملية التصويت
 -١٠اسـ ـ ــتعرضـ ـ ــت اﻷمانة خيارين يرميان إلى تقييد اﻻتصـ ـ ــاﻻت أثناء عملية التصـ ـ ــويت في مكان التصـ ـ ــويت،
ويتمثﻼن في:
أن تطلب من ممثلي الدول اﻷعضـ ــاء ترك أجهزتهم اﻹلكترونية خارج أماكن اﻻقتراع ،وهو خيار
)أ (
قد يتطلب من اﻷمانة اتخاذ ترتيبات لوجي ستية من أجل التنسيق مع الدول اﻷعضاء قبل عملية التصويت
وخﻼلها وبعدها .وفضـ ـﻼً عن أن هذا الخيار قد تنش ــأ عنه تحديات لوجيس ــتية ،فإنه يعتمد على نظام "قائم
على الشــرف" ،ما لم يخضــع المندوبون لعملية بحث عند دخولهم إلى القاعة .ومن غير المرجح أن يكون
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هذا النظام القائم على الش ـ ـ ــرف أكثر فعالية من "نظام الش ـ ـ ــرف" الحالي الذي ُيطلب بموجبه من المندوبين
بإطفاء أجهزتهم اﻹلكترونية طوال مدة عملية التصويت؛
)ب( تركيب أجهزة تشـ ــويش أو "حجب" إشـ ــارات اﻻتصـ ــال داخل أماكن التصـ ــويت .ومن غير الممكن
اعتماد هذا الخيار ﻷن تركيب هذه اﻷجهزة محظور تماماً في س ـ ـ ـ ـ ــويسـ ـ ـ ـ ـ ـ ار )والعديد من الدول اﻷعض ـ ـ ـ ـ ــاء
اﻷخرى( إﻻ ﻷغراض محددة من جانب الس ـ ـ ـ ــلطات الحكومية ١.وتحجب هذه اﻷجهزة جميع اﻻتص ـ ـ ـ ــاﻻت
التي تُجرى بواسطة الهواتف المحمولة ،ويمكن أن تشكل خط اًر كبي اًر في حاﻻت الطوارئ.
وفي ض ـ ـ ـ ــوء هذه اﻻعتبارات ،يوص ـ ـ ـ ــى باﻹبقاء على الممارس ـ ـ ـ ــة الحالية المتمثلة في الطلب من المندوبين
إطفاء جميع أجهزتهم اﻹلكترونية.

 ١لمزيد من المعلومات عن أجهزة التشويش أو "أجهزة الحجب" ،يرجى اﻻطّﻼع على الموقع:

https://www.bakom.admin.ch/bakom/en/homepage/equipments-and-installations/particularequipment/jammers.html

)تم اﻻطﻼع في  ١٩تشرين الثاني /نوفمبر .(٢٠١٨
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الملحق ٢
مدونة قواعد السلوك ﻻنتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
يشـار إلى النصـوص التي ُيقترح حذفها بوضـع خط عليها ،أما النصـوص التي ُيقترح إضـافتها ُفيشـار إليها
بخط غليظ.

باء :شروط الخطوات المختلفة لعملية اﻻنتخاب
...

ثانياً :الحملة اﻻنتخابية
...

المرشـحين النظـر فـي اﻹفصـاح مسبقاً عـن أنشـطة حمﻼتهـم )علـى
-٣
وينبغـي علـى جميـع الـدول اﻷعضـاء و ُ
س ــبيل المث ــال استض ــافة اﻻجتماع ــات وحلق ــات العم ــل والزيارات( ،باﻹضافة إلى إجمالي الموارد المخصصة لتمويل
فصح عنها على هذا النحو
أنشطة الحملة ومصدرﻫإ ٕ ،وابـ ــﻼغ اﻷمانـ ــة بش ـ ــأنها .وس ـ ــوف تنش ـ ــر المعلومـ ــات التـ ــي ُي َ
على صفحة ُمخصصة من الموقع اﻹلكتروني لمنظمة الصحة العالمية.
...

وينبغي على الدول اﻷعضاء التي تقترح أشخاصاً لمنصب المدير العام أن تنظر في اﻹفصاح عن المنح
-٧
أو تمويل المعونة التي قدمتها إلى الـدول اﻷعضـاء اﻷخـرى خـﻼل العـامين السـابقين لضـمان الشـفافية التامـة والثقـة
المتبادلة بين الدول اﻷعضاء.
...
المرشـحين إلى الدول
-٩
وباستثناء اﻷحداث التي تُنظّم تحت إشراف المنظمة ،ينبغي أن يكون يقتصر سـفر ُ
اﻷعضاء من أجل الترويج لترشيحهم مح ـ ــدوداً على ] العدد [ رحﻼت أثناء فترة الحملة لتجن ـ ــب النفق ـ ــات المفرط ـ ــة
المرشـحين .وفـي هـذا الصـدد ينبغـي علـى الـدول اﻷعضاء
التـي قـد تـؤدي إلـى عـدم المسـاواة بـين الـدول اﻷعضـاء و ُ
المرش ــحين النظر في اس ــتخدام اﻵليات القائمة بقدر اﻹمكان )جلس ــات اللجان اﻹقليمية والمجلس التنفيذي وجمعية
وُ
ويش ـ ـ ـــ ﱠجع اســـ ـــتخدام
الص ـ ـ ـ ـ ــحة( لعقد اﻻجتماعات وغيرها من اﻷنش ـ ـ ـ ـ ــطة الترويجية المرتبطة بالحملة اﻻنتخابيةُ .
التكنولوجيات الجديدة ،بما في ذلك رسائل الفيديو والتفاعﻼت عبر الفيديو وغيرﻫا من الوسائل اﻹلكترونية.

...
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 -١١وبعـد أن يرسـل المـدير العـام جميـع اﻻقتراحات والسـير الذاتيـة والمعلومـات الداعمـة إلـى الـدول اﻷعضـاء
ـدى محميـاً بكلمـة سـر لطـرح اﻷسـئلة
وبموجب المادة  ٥٢من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ،ستنشـئ اﻷمانـة منت ً
المرشـحين
و
ـاء
ض
اﻷع
ـدول
ل
ا
ـع
ي
لجم
واﻷجوبة على الموقع اﻹلكتروني للمنظمـة ،علـى أن يكـون هـذا المنتـدى متاحـاً
ُ
ال ـ ــذين يطلب ـ ــون ،إﻻ إذا طلب المرشحون عدم المش ـ ــاركة في ـ ــه .وستنش ـ ــر اﻷمان ـ ــة أيضـ ـ ـاً المعلوم ـ ــات ع ـ ــن جميـ ـ ــع
المرشـحين الـذين يطلبـون ذلـك وسـيرهم الذاتية وغيرها من التفاصيل عن مـؤهﻼتهم وخبـارتهم كمـا وردت مـن الـدول
ُ
اﻷعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،قبل الموعد النهائي المحدد في الفقرة الثانية من المادة  ٥٢من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،
فض ـ ـ ـﻼً عـ ـ ــن بيانـ ـ ــات اﻻتصـ ـ ــال الخاصة بهم على الموقع اﻹلكتروني للمنظمة ،ما لم يطلب المرشحون عدم نشر
المرشحين ،وذلك
ﻫذه المعلومات .وسيحتوي الموقع على الروابط المؤدية إلى المواقـ ــع اﻹلكترونيـ ــة لكـ ــل ُمرشح من ُ
المرشـحين مسـؤوﻻً عـن إنشـاء موقعـه اﻹلكترونـي وتمويله.
إن ُوجدت وعند الطلب .وسيكون كل ُمرشـح مـن ُ
...

خامساً :اﻻمتثال
يمكن ﻷعضاء مكتب المجلس تلقي تعابير القلق بخصوص عدم امتثال مرشح أو دولة عضو أو أي شخص أو
كيان آخر لمدونة قواعد السلوك بواسطة مكتب المستشار القانوني للمنظمة.
وســ ــيســ ــتعرض أعضــ ــاء مكتب المجلس البﻼغات المسـ ـــتلمة ،وســ ــيقدمون تقري ارً عنها إلى الدول اﻷعضـ ـــاء.
وباﻹضافة إلى ذلك ،يمكن أن يعالج أعضاء مكتب المجلس الشواغل مباشرةً مع المرشحين والدول اﻷعضاء.
ويمكن ﻷعضـــاء مكتب المجلس أن يقدموا ،عند الطلب ،التوجيه إلى المرشـــحين بشـــكل مســـبق بشـــأن اﻻمتثال
لمدونة قواعد السلوك فيما يتعلق بأنشطة الحملة المقترحة.
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الملحق ٣
يشـار إلى النصـوص التي ُيقترح حذفها بوضـع خط عليها ،أما النصـوص التي ُيقترح إضـافتها ُفيشـار إليها
بخط غليظ

منتدى منتديات المرشحين وغيرﻫا من اﻷحداث التي يشارك فيها المرشحون
ألف:

منتديات المرشحين

إقامة المنتدى المنتديات ٕوادارته إدارتها
ســتقيم اﻷمانــة منتــدى
-١
ـاء علــى طلــب المجلــس التنفيــذي بوصــفه بوصفهما اجتماع ـاً
ْ
منتديين للمرشــحين بنـ ً
شح فيها المرشحون لمنصب
اجتماعين قائمـاً
سير ّ
ْ
ْ
قائمين بحـد ذاتـه ذاتهما :اﻷول قبـل انعقـاد دورة المجلـس التي ُ
المدير العام ،واﻵخر قبل انعقاد دورة جمعية الصحة العالمية التي سيجري فيها عملية التعيين .،وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتولى
المنتديين بـدعم مـن أعضـاء مكتـب المجلـس التنفيـذي .وسـيعقد سيحدد المجلس
رئـيس المجلـس رئاسـة المنتـدى كﻼ
ْ
ويحدد موعد انعقاده انعقادهما في الدورة التي تسبق تلك التي ستُجرى فيها عملية الترشيح.
المرشحين رسمياً
ّ
منتدى ُ
التوقيت
دورتي المجلـ ــس
المرش ــحين ف ــي موع ــد أقص ــاه شـ ــهرين شهر واحد قب ــل انعق ــاد دورة
عق ــد منتـ ــدى
-٢
منتديي ُ
ْ
ْ
التنفيـذي وجمعية الصحة العالمية التـي اللتين سـيجري فيهـا فيهما الترشيح والتعيين على التوالي.
المدة
المرشـ ــحين التـ ــي س ــتتوقف علـ ــى عـــدد
ـيبت أعضـ ــاء مكتـ ــب المجلـ ــس فـ ــي مـ ــدة انعقـ ــاد منتـ ــدى
-٣
سـ ـ ّ
منتديي ُ
ْ
ستحدد بثﻼثة أيام كحد أقصى لكل
المنتديين
عما سلف ذكره ،فإن مدة عقد المنتدى
ّ
ْ
المرشـ ـ ـ ـ ـ ــحين .وبصرف النظر ّ
ُ
واحد منهما.
الشكل
يقدم وســتشــمل كل مقابلة جلســة لطرح
-٤
ديين [ ] كﻼﻫما [ مقابﻼت مع المرشــحينّ .
ســيشــمل ] أول المنت ْ
اﻷسئلة واﻹجابة عليها لمدة ﻻ تزيد عن  ٦٠دقيقة .مرشح عرضاً ﻻ تزيد مدته على  ٣٠دقيقة ،تليه جلسة لطرح
ويح ّـدد ترتيـب المقـابﻼت عـن طريـق اﻻقتـراع.
اﻷسئلة واﻹجابة عليها بحيث تكون المـدة الكليـة للمقابلـة  ٦٠دقيقـةُ .
وجه إلى الدول اﻷعضــاء والدول اﻷعضـاء المنتســبة المشـ ِ
منتديي المرشــحين دعوة ﻹعداد اﻷســئلة
ـاركة في
وســتُ ّ
ّ
التي ســتطرح على كل مرشــح أثناء العرض اﻷولي .وســيســحب الرئيس بالقرعة اﻷســئلة المقرر طرحها على كل
المر ﱠ
ـاء علـ ـ ـ ـ ـ ــى
شحين ] .سيشمل المنتدى الثاني جلسة نقاش خاضعة لﻺشراف بين المرشحين [ .وبن ـ ـ ـ ـ ـ ً
واحد من ُ
مفصلة بشأن إجراء المقابﻼت.
مقترحـات الـرئيس ،يبـت المنتدى فيما يتخذ من ترتيبات
ّ
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ِ
المشاركة في منتدى المرشحين دعوة ﻹعـداد اﻷسـئلة
توجه إلى الدول اﻷعضاء والدول اﻷعضاء المنتسبة
-٥
ّ
التي ستطرح على كل مرشح أثناء العرض اﻷولي .ويسحب الرئيس بالقرعة اﻷسئلة المقـرر طرحهـا علـى كـل واحـد
المرشحين.
من ُ
بناء على اقتراح رئيس المجلس ،تحديد
-٥
قد يتولى المجلس في دورته الس ـ ـ ــ ـــابقة للحدث أو المنتدىً ،
المفصلة بشأن إجراء المقابﻼت ] وجلسة النقاش الخاضعة لﻺشراف [.
الترتيبات
ّ
المشاركة
-٦
المنظمة.

المرش ــحين على الدول اﻷعض ــاء ١والدول اﻷعض ــاء المنتس ــبة في
تقتص ــر المش ــاركة في منتدى منتديات ُ

وسـتتولى اﻷمانـة بـث وقـائع منتـدى منتديات المرشـحين علـى الـدول اﻷعضـاء والـدول اﻷعضـاء المنتسـبة
-٧
التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ﻻ تتمكن من حضور المنتدى ،وذلك باﻻستعانة بموقع من خﻼل رابط على الموقع اﻹلكتروني للمنظمة
يمكن لجميع مستخدمي اﻹنترنت النفاذ إليه محمي بكلمة سر.
الوثائق
للمرشحين وغيرها من المعلومات التي تؤيد ذلك المقدمة وفقاً ﻷحكـام المـادة  ٥٢مـن
-٨
ستكون السير الذاتية ُ
النظ ـ ـ ــام ال ـ ـ ــداخلي للمجل ـ ـ ــس التنفي ـ ـ ــذي ،متاح ـ ـ ــة إلكترونيـ ـ ـ ـاً ،قبل الموعد النهائي المحدد في الفقرة الثانية من ﻫذه
المبينة في موقع على شبكة اﻹنترنت محمي
المادة ،لجمي ــع ال ــدول اﻷعض ــاء وال ــدول اﻷعض ــاء المنتس ــبة باللغ ــات ّ
بكلمة سر.
باء:

اﻷحداث اﻷخرى التي يشارك فيها المرشحون

سـ ــتقوم اﻷمانة ،بعد التشـ ــاور مع رئيس المجلس ،بدعم أو تنظيم جلس ـــة نقاش أو مناقش ـــة واحدة أو
-٩
أكثر أو غيرﻫا من اﻷحداث المماثلة مع المرشـ ـــحين ،والتي سـ ـــتتولى تنظيمها ٕوادارتها كيانات خارجية مناسـ ـــبة
خارج مباني المنظمة.
 -١٠ســ ــتقوم اﻷمانة بتنظيم مناسـ ـــبات لجميع المرشـــــحين على ﻫامش كل دورة للجنة إقليمية تسـ ـــبق دورة
بناء على طلب من المجلس التنفيذي وبالشكل الذي يحدده.
المجلس التي يجري فيها الترشيح ،وذلك ً
=

=

 ١وحسب اﻻقتضاء ،منظمات التكامل اﻻقتصادي اﻹقليمي.
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