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  ١٢٢/١٧م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٨ يناير/ الثاني  كانون١٠   بعد المائة والعشرونالثانيةالدورة 

  EB122/17   من جدول األعمال المؤقت ١-٦البند 
  
  
  
  

  المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
  
  

  تقرير من األمانة
  

  
  
، فـي   ٢٠٠٧مايو  /  أيار فيادية والعشرين بعد المائة المعقودة      نظر المجلس التنفيذي، أثناء دورته الح       -١

تقرير قدمته األمانة تناول االعتبارات الدستورية واإلجرائية التي يتعين وضعها في الحسبان إذا تقرر األخـذ                
  واتفق المجلس على أن تجري األمانة تقييمـاً        ١.بنمط من أنماط التناوب بين األقاليم على منصب المدير العام         

واستعراضاً أوفى للنماذج البديلة الخاصة بتعيين المدير العام كي ينظر فيهما المجلس أثنـاء دورتـه الثانيـة                  
  .والعشرين بعد المائة

  
وتبين من المداوالت التي جرت في الدورة الحادية والعشرين بعد المائة أن كـل أعـضاء المجلـس                    -٢

ص الذي يعين في منصب المدير العام لمنظمة الـصحة          يشتركون في الهدف المتمثل في ضمان أن يفي الشخ        
، وأن تتوافر فيه، وهو األمر األهـم،        ١٠ق٩٧م ت العالمية بجميع المعايير التي نص عليها المجلس في قراره          

المؤهالت الشخصية والمهنية الالزمة ألداء وظائف المسؤول التقني واإلداري األعلى للمنظمة علـى الوجـه               
 وشدد أعضاء المجلس المؤيدون للتناوب اإلقليمي على منصب المدير العام على ضـرورة              ٢.األكمل وبكفاءة 

ولوحظ في  هذا الصدد أنه لـم   . ضمان أن تتسم عملية االختيار باإلنصاف، وضمان تكافؤ الفرص بين األقاليم          
شحين مؤهلين مـن    يتم تعيين أي مدير عام من ثالثة من أقاليم المنظمة الستة، حتى على الرغم من اقتراح مر                

ورأى أعضاء المجلس المؤيدون لإلبقاء على النظام الحالي أن أي نمط مـن             . هذه األقاليم في انتخابات سابقة    
أنماط التناوب اإلقليمي من شأنه أن يقيد بالضرورة اختيار المرشحين، ومن ثم فإنه ال يضمن انتخـاب أكفـأ                   

 الطابع الذي يتسم به منصب المدير العام حيـث إنـه             وعالوة على ذلك فإنه يغير بصورة أساسية       .األشخاص
كما أنه قد يطرح مسائل بخصوص مدى توافقه مع    . يجعله وظيفة من الوظائف ذات الطابع اإلقليمي ال العالمي        

  .الدستور
  
كما يورد تقييمـاً    . ويبحث هذا التقرير مختلف الخيارات التي تجسد المناقشات التي دارت في المجلس             -٣

 على ضوء أهم القضايا التي طرحها أعضاء المجلس، وهي تحديداً كيفية ضمان اتـسام اإلجـراءات         لكل منها 
باإلنصاف والعدالة؛ وكيفية ضمان اختيار أفضل مرشح ممكن؛ وكيفية الحفاظ على الفعالية فـي أداء وظيفـة                 

اإلبقاء ) ١: (يارات التالية والخيارات المعروضة هي الخ   . ترشيح المدير العام التي أسندها الدستور إلى المجلس       
؛ والخياران المرتبطان ببعضهما الـبعض      إيالء اهتمام خاص لمرشحي أقاليم معينة     ) ٢(على الوضع الراهن؛    

                                                           
 .١٢١/٤م تالوثيقة    ١
 ).النص اإلنكليزي(، ٦، المحضر الموجز للجلسة األولى، الفرع ١/سجالت/ ١٢١/٢٠٠٧م تالوثيقة    ٢
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اعتبار التمثيـل الجغرافـي      )٥(اعتبار التمثيل الجغرافي المعيار الخاص بوضع القائمة الموجزة؛         ) ٤(و) ٣(
خدام نظام التناوب اإلقليمي نفسه المطبق على المرشـحين لتـولي           است) ٦(المعيار الخاص بأهلية المرشحين؛     
  . المناصب التي يتم شغلها باالنتخاب

  
الخيار يتم اإلبقاء علـى إجـراءات االقتـراح         هذا   في إطار    .اإلبقاء على الوضع الراهن   : ١الخيار    -٤

وبعبارة أخرى لـن  . ذي، دون تغيير   من النظام الداخلي للمجلس التنفي     ٥٢والترشيح الحالية، القائمة على المادة      
. يوجد شرط قانوني يوجب التناوب على منصب المدير العام بين األقاليم، وال إعطاء األفضلية ألي إقليم بعينه                

ويمكن أن يكون التمثيل اإلقليمي المنصف أحد االعتبارات السياسية التي يراعيها أعضاء المجلس في عمليـة                
  .لمنظمات األخرى التابعة لمنظومة األمم المتحدةاالختيار، كما هو الشأن في ا

  
ومن الواضح أن هذا هو أبسط خيار يمكن تنفيذه إذ إنه ال يتطلب إجراء أي تعديالت، كما أنه تمـت                      -٥

ويرى العديـد مـن أعـضاء       . تجربته عملياً بمقتضى اإلجراءات الحالية التي اتُبعت في آخر أربعة انتخابات          
ي يؤدي دوره جيداً ويستطيع اإلفضاء إلى تعيين أفضل مرشح لمنصب المدير العـام،              المجلس أن النظام الحال   

وخصوصاً عن طريق إعداد قائمة موجزة مبدئية وإجراء المقابالت مع المرشحين المـذكورين فـي القائمـة                 
قـدرات بـين    ومن الناحية األخرى قد ال يعنى الخيار بالفكرة التي مفادها أن الفروق في الموارد وال              . الموجزة

 .األقاليم تشكل عيباً يشوب النظام الحالي، حيث إنه يفضل عملياً األقاليم القادرة على دعم مرشحيها دعماً فعاالً                
  .وتتناول الخيارات التالية فكرة عدم اإلنصاف والعدالة من زوايا مختلفة

  
كن اتباعها إزاء القـضية     األساليب التي يم  من  . يالء اهتمام خاص لمرشحي أقاليم معينة     إ: ٢الخيار    -٦

الخاضعة للنقاش من المنظور الخاص باختيار المرشحين أن يترك المجلس التنفيذي اإلجراءات الحاليـة دون               
 في  ١٠ق٩٧م ت تغيير، بينما يوافق على مجموعة معايير تضاف إلى المعايير التي اعتمدها المجلس في القرار               

مجموعة المعايير الجديدة هذه، التي يوافق أعضاء المجلـس         وباعتماد  . ما يخص المؤهالت الشخصية للمرشح    
على وضعها في الحسبان عند التصويت للمرشحين، سواء أكان ذلك من أجل القائمة الموجزة أم في مرحلـة                  

. االختيار النهائي، يعلن المجلس التزامه بمراعاة مسألتي اإلنصاف والعدالة في إطار عملية ترشيح المدير العام              
الثقل الذي يعطى لتلك المعايير في كل حالة أمراً يرجع إلى أعضاء المجلس، كل علـى                مقدار  حديد  وسيظل ت 

أن يأتي المرشح من إقليم لم يسبق مطلقاً ترشيح أي مدير عـام       ) ١: (وقد تكون المعايير الممكنة كما يلي     . حدة
أن يكون المرشـح    ) ٢( عام ينتمي إليه؛     ترشيح أي مدير  )  عاماً مثالً  ٣٠(ينتمي إليه أو لم يتم منذ فترة طويلة         

من مواطني أحد أقل البلدان نمواً أو أحد البلدان المنخفضة          ) ١(اآلتي من أحد األقاليم المشار إليها في المعيار         
  .الدخل، أو أحد البلدان غير الممثلة أو الناقصة التمثيل في أمانة المنظمة

  
عها المجلس من حيث إنه يستند إلى القـرارات الـسابقة           ويندرج هذا الخيار ضمن الممارسة التي يتب        -٧

كما أنه يتسق مع النظام     . القاضية بوضع مجموعة معايير إلرشاد األعضاء لدى النظر في مؤهالت كل مرشح           
األساسي للموظفين ويجسد القرارات السابقة الصادرة عن جمعية الصحة والتي تعطي أفضلية للمرشحين اآلتين    

ويعد التنفيذ انطالقاً من المنظور اإلجرائي      . البلدان النامية صة التمثيل أو غير الممثلة، والسيما       من البلدان الناق  
عملية بسيطة حيث إنه لن يتطلب إدخال تعديالت جوهرية على إجراءات الترشيح الحالية ولكنه يعتمـد علـى            

طة المجلس وأعضائه ولكنه يعطي كما أنه ال يحد من سل. مجموعة معايير من أجل إرشاد المجلس في مداوالته
  .إرشادات بخصوص ممارسة تلك السلطة

  
ثمة أسلوب آخر في ما يخص       .النتماء اإلقليمي للمرشحين كشرط إلعداد القائمة الموجزة      ا: ٣الخيار    -٨

فيمكن، علـى سـبيل     . قضية اإلنصاف والعدالة يتعلق بطرق إعداد القائمة الموجزة ومن ثم اختيار المرشحين           
ى إقليم معـين ضـمن      ال، اشتراط أن يتم تلقائياً إدراج المرشحين الذين هم من مواطني البلدان المنتمية إل             المث
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ويعني إعداد قائمة مـوجزة     . القائمة الموجزة للمرشحين الذين سيجري المجلس المقابالت معهم ثم يصوت لهم          
بخمسة مرشحين، كما هو الشأن حالياً، أن المجلس يقصر اختياره للمرشحين اآلتين من األقاليم األخرى علـى                 

إذا كان من بين المرشحين المقترحين خمسة مرشـحين مـن           و. األماكن المتبقية كي يصل إلى العدد المطلوب      
ستقتصر القائمة الموجزة عليهم عندئذ وإذا زاد عدد المرشحين من ذلك اإلقلـيم علـى خمـسة                 اإلقليم المعني   

. مرشحين سيعد المجلس القائمة الموجزة من بينهم فقط دون النظر إلى المرشحين اآلتين من األقاليم األخـرى                
  .انب عملية االختيار دون تغييروستظل بقية جو

  
ومن شأن هذا الخيار أن يضمن تصرف المجلس التنفيذي بناء على ترشيحات األشخاص اآلتين مـن                  -٩

وأن يزيد احتمال نجاح مرشح مـن بـين         ) يحدد بواسطة نظام للتناوب اإلقليمي أو بمعايير أخرى       (إقليم معين   
يحقق مستوى مرضياً من اإلنصاف والعدالة إذ إنـه ال يمكـن أن             ومع ذلك فقد يرى أنه ال       . أولئك األشخاص 

وفي الوقت نفسه قد يعتبر هـذا       . يضمن أال يتم تعيين المدير العام إال من بين المرشحين اآلتين من إقليم معين             
الخيار بالغ العشوائية ألن فرص إدراج مرشحين من األقاليم األخرى في القائمة الموجزة تتوقف علـى عـدد                  

وقد تترتب عليه أيضاً تعقيدات إجرائية في ما يتعلق بإعداد القائمـة المـوجزة،              . مرشحين من اإلقليم المعني   ال
  .وذلك حسب عدد المرشحين وحسب انتمائهم اإلقليمي

  
هناك أسلوب آخر في ما يخـص اإلنـصاف بـين            .التمثيل اإلقليمي في القائمة الموجزة    : ٤الخيار    -١٠

وفي إطار هذا الخيار سيتم إعداد قائمـة        . تيار هو تحسين طريقة إعداد القائمة الموجزة      في عملية االخ  األقاليم  
والختيار المرشح من كل إقليم ينبغي أن تتفق الـدول          . موجزة بستة مرشحين بواقع مرشح واحد من كل إقليم        

رشيحه رسمياً إحـدى    سيتعين أن تُقدم ت   (األعضاء في كل إقليم على آلية تختارها من أجل اقتراح مرشح وحيد             
وإذا تعذر ذلك على الدول األعضاء في بعض األقاليم أو إذا لم تكن مستعدة لذلك واقترحت                ). الدول األعضاء 

عدة مرشحين ينبغي عندئذ اللجوء إلى االقتراع السري المنفصل الختيار مرشح واحد من بينهم كي يكون هناك    
 من أحد األقاليم يتم تخفيض عدد المرشحين الـذين تـشملهم            وإذا لم يأت أي مرشحين    . مرشح واحد لكل إقليم   

  . لذلكتبعاًالقائمة الموجزة 
  

ومن شأن هذا الخيار أن يتيح لألقاليم أن تقوم معاً باإلعالن عن مرشح واحد ودعمه، دون فرض أي                    -١١
ختيار علـى نطـاق     نمط من أنماط التناوب اإلقليمي على المجلس، ومع إفساح المجال أمام المجلس للقيام باال             

تحظى بالقبول الجيد داخل المنظمة وهي تمثيل كـل إقلـيم فـي األجهـزة        ممارسة    هذا الخيار  ويجسد. أوسع
مثـل اللجـان    ( ويمكن أن يستخدم آليات التشاور اإلقليميـة القائمـة           واألنشطة التنظيمية ذات الطابع العالمي،    

وقد يكون  . الذي تعتبره أفضل مرشح لمنصب المدير العام      ، لتمكين األقاليم من االتفاق على الشخص        )اإلقليمية
هذا الخيار، من منظور إجرائي، أكثر تعقيداً في تنفيذه ألنه يمكن أن يتطلب تصويتاً منفصالً في حالة وجـود                   

كما أنه سيلقي بظالل الشك على طول القائمة الموجزة إذا لم يوجـد أي              . أكثر من مرشح واحد من إقليم معين      
أقاليم معينة، ومن ثم فإنه سيلقي بظالل الشك على حجم مجموعة المرشحين الذين سـيتعين علـى                 مرشح من   

  .المجلس االختيار من بينهم
  

يمكن في إطار هذا الخيار، ألي دولة        .التمثيل اإلقليمي كمعيار ألهلية األشخاص للترشيح     : ٥الخيار    -١٢
ومع . ٥٢ام، كما هو منصوص عليه حالياً في المادة من الدول األعضاء أن تقترح مرشحين لمنصب المدير الع

 ذلك قد يكون المرشحون من مواطني الدول األعضاء في إقليم معين فقط في ظل نظام للتناوب اإلقليمي أو بناء
). على سبيل المثال أال يكون قد تم انتخاب مدير عام من أي من دوله األعضاء              (على المعايير التي يتفق عليها      

وعندئـذ سـيعمل    .  النظر إلى المرشحين الذين هم من مواطني الدول األعضاء في األقاليم األخـرى             ولن يتم 
المجلس بمقتضى نظامه الداخلي الحالي، الذي يخوله إعداد قائمة موجزة في حالة وجود أكثـر مـن خمـسة                   



   EB122/17    ١٢٢/١٧ت م

4 

أجـل ترشـيح     قبل التصويت مـن       الموجزة مرشحين وإجراء المقابالت مع األشخاص المذكورين في القائمة       
  .أحدهم

  
وفي هذه الحالة ستتم معالجة قضية اإلنصاف والعدالة في تعيين المدير العـام باشـتراط أن يكـون                    -١٣

وفي هذه الحالة ستقتصر المنافـسة     . األشخاص المعنيون من مواطني إقليم معين كي يصبحوا مؤهلين للترشيح         
وقد يرغـب   .  لذلك تبعاً في اختيار أفضل مرشح      على المرشحين اآلتين من إقليم معين، وستقل سلطة المجلس        

المجلس في التفكير في ما إذا كان تقليل سلطته يحقق أم ال التوازن السليم مع الزيادة فـي إدراك اإلنـصاف                     
  .والعدالة

  
في إطار هذا الخيار ستُتبع فـي اقتـراح المرشـحين            .التناوب اإلقليمي والترشيح الوحيد   : ٦الخيار    -١٤

 العام الممارسة التي يعتمد عليها دائماً في ما يتعلق باقتراح المرشحين للمناصب التي يتم شغلها                لمنصب المدير 
باالنتخاب في األجهزة الرئاسية للمنظمة، مثل مناصب رئيس جمعية الصحة العالمية ونواب رئيسها، ومناصب              

 من التنـاوب بـين األقـاليم،        وبعبارة أخرى سيكون هناك نمط منتظم     . رئيس المجلس التنفيذي ونواب رئيسه    
وسيكون هناك مرشح وحيد لمنصب المدير العام يقترحه أحد بلدان اإلقليم الذي يحل عليه الـدور فـي إطـار     

 إال أن يقبل     التنفيذي وبناء على ذلك سيلزم إعداد قائمة موجزة، ولن يكون أمام المجلس          . التناوب بين األقاليم    
  .أو يرفض المرشح الوحيد المقترح

  
وسيكون هذا الخيار هو األكثر إشكالية من المنظور الدستوري، إذ إنه يمكن التشكيك في توافقه مـع                   -١٥

كما أن تنفيذه سـيثير     .  من الدستور لترشيح المدير العام     ٣١الوظيفة الدستورية المسندة إلى المجلس في المادة        
مثالً، أن تتفق الدول األعضاء على نمـط        عدة قضايا إجرائية من المحتمل أن تكون صعبة، حيث إنه سيتعين،            

التناوب اإلقليمي وعلى آلية اختيار المرشح الوحيد، وعلى كيفية التوفيق بين عملية الترشيح وبين إمكانية شغل                
  .المدير العام المنصب لفترتي والية

  
، ال ينبغـي أن     وأخيراً، هناك اعتبار شامل مؤداه أن أي خيار، باستثناء اإلبقاء على الوضع الـراهن               -١٦

وبهذا ينبغي أال ينطبق تنقيح آلية الترشيح إال        . يطبق أو يؤثر على المديرة العامة التي مازالت تشغل المنصب         
 إذا لم يتم اقتراح المديرة العامة لشغل المنصب لفترة والية ثانيـة،             ٢٠١١على الترشيح الذي سيجري في عام       

  .امة لشغل المنصب لفترة والية ثانية إذا تم اقتراح المديرة الع٢٠١٦أو في عام 
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

وتـرى األمانـة أن مـن       . المجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في الخيارات الممكنة المقترحة أعـاله            -١٧
آلثار ، وذلك نظراً ل   تنظر فيه  إلى جمعية الصحة كي      ،١ه، باستثناء الخيار    الضروري تقديم أي خيار يتفق علي     

  .الدستورية واآلثار الخاصة بالسياسات واآلثار اإلجرائية المترتبة على عملية ترشيح المدير العام
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