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  وفيما يلي المقررات اإلجرائية والقرارات ذات الصلة:  -٥
  
  من الدستور  ٣١المادة   •
  
 ١٣ق١٣٢م ت من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي بصيغتها المعدلة بموجب القرار ٥٢المادة   •
  
الصــحة العالميــة  النظــام الــداخلي لجمعيــةمــن  ١١٢إلــى  ١٠٦مكــّررًا والمــواد مــن  ٧٠و ٧٠مادتــان ال  •

  ١٨-٦٦ج ص ع قرارالبموجب في الجزء المعني المعدلة  ابصيغته
  
 (الوثيقــةالمائــة  ر المــدير العــام إلــى المجلــس فــي دورتــه) وتقريــ٧(١٠٠م تالمقــرر اإلجرائــي للمجلــس   •

  )١٠٠/٥ت  م
  
  ١٩ق١٢٠م ت القرار  •
  
  ١٥-٦٥ج ص ع القرار  •
  
 ١٣ق١٣٢م ت القرار  •
  
  ١٨-٦٦ج ص ع القرار  •
 

فــإن الوثــائق المــذكورة أعــاله متاحــة علــى عنــوان الموقــع اإللكترونــي  وثــائقى الإلــالــدول األعضــاء رجــوع تســهيًال لو 
  ./http://apps.who.gb/dgnpالتالي: 

  
  ١نتخاب المدير العامالخاصة با مدونة قواعد السلوك

  
وتعيينـه عـن طريـق التشـديد لترشيح المدير العام جمالية العملية اإلتعزيز إلى  مدونة قواعد السلوكعى تس   -٦

؛ اإلنصـــاف؛ و العدالـــة؛ و المراعـــاة الواجبـــة لمبـــدأ التمثيـــل الجغرافـــي العـــادلعلـــى المبـــادئ األساســـية التاليـــة: إيـــالء 
هـي عبـارة عـن المدونـة و  الفضـيلة.؛ و عـدم التمييـز؛ و االحترام المتبـادل واالعتـدال؛ و الكرامة؛ و حسن النية؛ و الشفافيةو 
ي توصـومن المتوقع من تلـك الـدول ومـن المرشـحين التقّيـد بهـا واحترامهـا. وهـي فاهم سياسي بين الدول األعضاء ت

تزيــد ومصــداقيتها وانفتاحهــا وشــفافيتها وبالتــالي االنتخــاب تعزيــز عدالــة عمليــة وتســعى إلــى بالســلوك المرغــوب فيــه 
معروفـة للجميـع وأن يتـاح تُنـاط بالـدول األعضـاء واألمانـة مسـؤولية أن تكـون المدونـة شرعيتها وشرعية حصائلها. و 

  االطالع عليها بسهولة.
  
مـن تقتـرحهم مـن المرشـحين تشـجيع وطبقًا لما يرد في مدونة قواعد السلوك فإن للدول األعضاء الحق في   -٧

األعضـاء د إجراء الحمـالت أن تلتـزم الـدول ، ولكن ينبغي عنخاصة بهم حمالت انتخابيةمّمن يجوز لهم أن يجروا 
المدونـة ضافة إلى ذلـك فـإن وإ . إجرائيةقرارات ومقررات وما يتصل بذلك من ن بالدستور والنظام الداخلي و والمرشح

نشــطة األجميــع علــى حــد ســواء، وهــي شــروط تنطبــق علــى  فــرض عــدة شــروط علــى الــدول األعضــاء والمرشــحينت
 الـدول األعضـاء والمرشـحينمـن علـى كـل مـثًال يجب و  .المدير العامجمعية الصحة حتى تعين  تالحمالالمتعلقة ب

. كمـا يجـب عدالـةواالنفتـاح والشـفافية والمساواة تعزيز الفي إطار مراعاة األهداف المتوخاة من التصرف بحسن نية 

                                                           
 انظــر ،العالميــة الصــحة لمنظمــة العــام المــدير بانتخــاب الخاصــة الســلوك قواعــد لمدونــة الكامــل الــنص علــى لالطــالع     ١

 .١٨-٦٦ع ص ج للقرار ١ الملحق
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ـــ عمليـــة الل بـــين بعضـــهم الـــبعض خـــالفيمـــا تعزيـــز التواصـــل والتعـــاون ى الـــدول األعضـــاء والمرشـــحين تشـــجيع و عل
 وأحلقــات العمــل  وأاالجتماعــات مثــل فــي اإلفصــاح عــن أنشــطة حمالتهــم ( وانظــر يبأكملهــا، وينبغــي أن  يــةاالنتخاب

فــي صـة خصَّ ح عنهـا علــى هـذا النحــو علـى صــفحة مُ وستُنشــر المعلومـات التــي ُيفَصـ ؛الزيـارات) وٕابـالغ األمانــة بهـا
حمــالت بــاحترام أن يجــروا الالــدول األعضــاء والمرشــحين وتشــترط المدونــة كــذلك علــى  اإللكترونــي.المنظمــة موقــع 

أو عرقلتهـا؛ وأال  نشـطة حمـالت الُمرشَّـحين اآلخـرينأل يـعطبيـة، وعلـيهم أن يتجنبـوا تعمليـة االنتخاالنزاهة يصونوا و 
فـي التـأثير ؛ ويتحاشـوا أو التشـهير االفتراءات أو يقدموا عروضًا في الحمالت االنتخابية تنطوي على بيان ةأييدلوا ب

قطـع وعـود لصـالح قبول تعليمات من أي شـخص أو كيـان أو عن طريق  على نحو غير مشروع بيةعملية االنتخاال
الحصـول مقابـل  هـذه الفوائـدجنـي ب اً وعـدبوصفها مالية المنافع الأو قبول ، أو تبادل الهبات كيانالشخص أو ذاك ال
  .دعمعلى ال

  
ع المدونـة الـدول األعضـاء التـي تقتـرح مرشـحًا علـى اإلفصـاح عـن المـنح  وفيما  -٨ يتعلق بالدعم المالي، تشجِّ

أو المعونــة المعطــاة لــدول أعضــاء أخــرى خــالل الســنتين الســابقتين، مــن أجــل ضــمان الشــفافية والثقــة المتبادلــة بــين 
تيسير االجتماعات بـين مرشـحيها وسـائر الدول األعضاء. والدول األعضاء التي اقترحت مرشحًا مدعوة أيضًا إلى 

الدول األعضاء، عند الطلب؛ وينبغي أن ُتعقد هذه االجتماعات خالل المـؤتمرات أو األحـداث األخـرى التـي تشـمل 
دوًال أعضاء مختلفة، ال أن ُتعقد علـى أسـاس ثنـائي. وينبغـي أن يكـون السـفر المتعلـق بـالحمالت محـدودًا مـن أجـل 

التــي قــد تــؤدي إلــى عــدم المســاواة وٕالــى تقــويض فــرص المرشــحين غيــر القــادرين علــى تحمــل  تجنــب النفقــات الفائقــة
نفــس المســتوى مــن النفقــات. ومــن ثــم ينبغــي اســتخدام اآلليــات القائمــة (علــى ســبيل المثــال، دورات اللجــان اإلقليميــة 

ال ينبغـي للمرشـحين الجمـع  والمجلس التنفيذي وجمعية الصحة) لالجتماعات واألنشطة المتعلقة بالحمالت. بيد أنـه
  بين السفر في مهام رسمية وأنشطة الحمالت. 

  
عمليــة وفيمــا يتعلــق بــالفترة الزمنيــة النطبــاق المدونــة، فإنهــا تشــير إلــى "المرشــحين" وٕالــى انطباقهــا علــى "  -٩

ياق، قـد يشـير ". وفي هـذا السـكلما أقيمت مثل هذه األنشطة...االنتخابية الحمالتاالنتخاب بأكملها وكذلك أنشطة 
مـن النظـام  ٥٢"مرشح" إلى فرد اقترحته دولة عضو لمنصب المدير العام أو رّشحه المجلس التنفيـذي، وفقـًا للمـادة 

الداخلي للمجلس التنفيذي، أو أي فـرد أعلـن ترشـّحه أو أعـرب عـن اعتزامـه الترشـح ولكنـه لـم ُيقتَـرح بعـد مـن جانـب 
  دولة عضو. 

  
أثـــر المدونـــة المحـــدَّد علـــى مختلـــف خطـــوات عمليـــة االنتخـــاب غيـــر الحمـــالت  ويـــرد فيمـــا يلـــي بالتفصـــيل  -١٠

  االنتخابية. 
  

  مراحل عملية االنتخاب
  

  افتتاح فترة تقديم الترشيحات
  

، ُيعِلم المـدير ١٣ق١٣٢م تمن النظام الداخلي للمجلس التنفيذي بصيغتها المعّدلة بالقرار  ٥٢وفقًا للمادة   -١١
بــل تســعة شــهور علــى األقــل مــن التــاريخ المحــدد الفتتــاح دورة المجلــس التــي يجــري فيهــا العــام الــدول األعضــاء، ق

الترشــيح لمنصــب المــدير العــام، بأنــه يمكنهــا اقتــراح أشــخاص لكــي يرشــحهم المجلــس. وعلــى افتــراض أن المجلــس 
علومات بحلـول أواخـر سيواصل االجتماع كل عام في أواخر كانون الثاني/ يناير، فإنه يتعّين بالتالي توفير هذه الم

نيســان/ أبريــل مــن العــام الســابق. وُترَســل هــذه االقتراحــات فــي مظــروف ســري مختــوم إلــى رئــيس المجلــس التنفيــذي 
على عنوان منظمة الصحة العالمية بجنيف، بحيث تصل إلى المقر الرئيسـي للمنظمـة قبـل التـاريخ المحـدد الفتتـاح 

  دورة المجلس بما ال يقل عن أربعة أشهر.
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  ولهذا الغرض، يبعث المدير العام إلى جميع الدول األعضاء رسالة تتضمن العناصر التالية.  -١٢
  

 يتعـــّين أن تســـتخدمه الـــدول األعضـــاء التـــي تقتـــرح مرشـــحين  الـــذي ١للســـيرة الذاتيـــة الموحـــدلنمـــوذج ا
كلمـة، وأن تقـدَّم  ٣٥٠٠باعتباره الوثيقة الوحيدة التي تُقدَّم، على أال تتجاوز السيرة الذاتية لكل مرشح 

 أيضًا في شكل إلكتروني. 

 أنهـا تتعهـد،  تذكير للدول األعضاء التي تقترح مرشحين بأنه يتعّين القتراحهـا أن يتضـمن بيانـًا مـؤداه
 هي ومرشحوها، بمراعاة أحكام مدونة قواعد السلوك.

  مـن النظـام الـداخلي للمجلـس  ٥٢بعد إرسال كافة المواد ذات الصلة إلى الدول األعضاء وفقًا للمـادة
)، إشــعار بــأن األمانــة ســتفتتح فــي الموقــع الشــبكي ١٣ق١٣٢م تالتنفيــذي (بصــيغتها المعّدلــة بــالقرار 

لكترونيــًا محميــًا بكلمــة ســر ومفتوحــًا أمــام جميــع الــدول األعضــاء والمرشــحين الــذين إ ىً للمنظمــة منتــد
يطلبون المشاركة فيه، مع مطالبة الـدول األعضـاء التـي تقتـرح مرشـحين بـأن تبـّين مـا إذا كـان هـؤالء 

 المرشحون يرغبون في المشاركة في منتدى اإلنترنت هذا. 

  الشـبكي للمنظمـة معلومـات عـن جميـع المرشـحين الـذين إشعار آخر بأن األمانة ستنشر على الموقـع
يطلبـون ذلــك، بمـا فــي ذلـك الســير الذاتيـة المتلقــاة مـن الــدول األعضـاء ومعلومــات عـن االتصــال بهــم 
والروابط التي تؤدي إلى مواقعهم الشـبكية الشخصـية، حسـب االقتضـاء؛ مـع مطالبـة الـدول األعضـاء 

ن هــؤالء المرشــحون يرغبــون فــي نشــر هــذه المعلومــات علــى التــي تقتــرح مرشــحين بــأن تبــّين مــا إذا كــا
  الموقع الشبكي للمنظمة.

  
  انتهاء فترة تقديم الترشيحات

  
بعــد انقضــاء الموعــد النهــائي للترشــيحات، أي قبــل التــاريخ المحــدد الفتتــاح دورة المجلــس بمــا ال يقــل عــن   -١٣

يفــتح رئـيس المجلــس االقتراحـات ويتحقــق مــن  –ر وبعبـارة أخــرى، عــادًة بحلـول أواخــر أيلـول/ ســبتمب –أربعـة أشــهر 
كلمة. وتقوم األمانة بترجمة االقتراحـات والسـير الذاتيـة  ٣٥٠٠لكترونيًا وأنها تستوفي شرط عدم تجاوز إأنها ُقدِّمت 

إلى لغات المنظمة الرسمية واستنساخها. ويبعث المدير العام االقتراحات والسير الذاتية إلى جميع الـدول األعضـاء 
  أي في أواخر تشرين األول/ أكتوبر عادًة. –قبل افتتاح دورة المجلس بثالثة أشهر 

  
وتنشــر األمانــة أســماء المرشــحين المقتــرحين علــى الموقــع الشــبكي للمنظمــة فــي أقــرب وقــت بعــد انقضــاء   -١٤

لغـات الرسـمية فـي الموعد النهـائي لتقـديم الترشـيحات. وتنشـر األمانـة أيضـًا علـى الموقـع الشـبكي للمنظمـة بجميـع ال
أقرب وقت بعد ذلك السير الذاتية للمرشحين الذين طلبوا ذلك ومعلومات عن االتصال بهم، بما في ذلك أي روابـط 

  تؤدي إلى مواقعهم الشبكية الشخصية.
  

ويطلــب المــدير العــام مــن المرشــحين الخضــوع لفحــص طبــي وتقــديم اســتمارة الفحــص الطبــي الصــادرة عــن   -١٥
لهــا إلــى مــدير الخــدمات الصــحية والطبيــة بالمنظمــة مــن أجــل ضــمان أن المرشــح المقتــرح يتمتــع المنظمــة بعــد إكما

  ).١٩ق١٢٠م تباللياقة البدنية الجيدة المشترط توافرها في جميع موظفي المنظمة (عمًال بالقرار 
  
  

                                                           
  .٣ والملحق المنطوق من ٤و ٣ الفقرتان ،١٨-٦٦ع ص ج القرار   ١
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  منتدى اإلنترنت 
  

ــ ١٢و ١١كمــا ُأشــير فــي الفقــرتين   -١٦ ــم المــديرة العامــة ال دول األعضــاء، فــي الرســالة التــي أعــاله، ســوف ُتعِل
تدعوها إلى تقـديم أسـماء المرشـحين، بأنهـا سـتفتتح، بعـد إرسـال أسـماء المرشـحين وسـيرهم الذاتيـة للـدول األعضـاء، 
منتـــدى علـــى شـــبكة اإلنترنـــت محميـــًا بكلمـــة ســـر ومفتوحـــًا أمـــام جميـــع الـــدول األعضـــاء والمرشـــحين الـــذين يطلبـــون 

، سوف تطلب المديرة العامة من الدول األعضـاء التـي تقتـرح مرشـحين أن تبـّين مـا المشاركة فيه. وفي هذه الرسالة
  إذا كان هؤالء المرشحون يرغبون في المشاركة في منتدى اإلنترنت هذا. 

  
وفـــي أقـــرب وقـــت بعـــد انقضـــاء الموعـــد النهـــائي لتقـــديم الترشـــيحات، تفتـــتح األمانـــة علـــى الموقـــع الشـــبكي   -١٧

ــــح مــــّدة منتــــدى للمنظمــــة منتــــدى اإلنترنــــت  المحمــــي بكلمــــة ســــر. وبــــالنظر إلــــى أن مدونــــة قواعــــد الســــلوك ال توضِّ
ُيقتــرح إنهــاء منتــدى اإلنترنــت قبــل افتتــاح اإلنترنــت، وبغيــة عــدم تداخلــه مــع منتــدى المرشــحين المشــار إليــه أدنــاه، 

تــواريخ منتــدى اإلنترنــت منتــدى المرشــحين. وُيمكــن للمجلــس التنفيــذي أن يحــدد فــي دورتــه المعقــودة فــي أيــار/ مــايو 
  . الترشيحعملية قبل  بالضبط

  
ذلــك، فبــالنظر إلــى أنــه لــن تكــون هنــاك مقــابالت شخصــية مــع المرشــحين المقتــرحين خــالل جمعيــة مــع و   -١٨

ُيمكن إتاحة منتدى اإلنترنت الصحة، ربما تكون الدول األعضاء مهتمة بطرح أسئلة محددة عليهم. ولهذا الغرض، 
للمنظمــة للــدول األعضــاء والمرشــحين الــذين يطلبــون ذلــك  نــيإللكترو االمحمــي بكلمــة ســر مــن جديــد علــى الموقــع 

عمليـة الترشـيح وجمعيـة الصـحة التـي تنظـر فـي ترشـيح قـّرر التـي تالواقعة بين دورة المجلس التنفيـذي  خالل  الفترة
مــن مدونــة قواعــد الســلوك أن تســمح بــذلك.  اً ثانيــ -مــن الفــرع بــاء ١١فقــرة . ومــن شــأن الطبيعــة المفتوحــة للالمجلــس

وُيمكن للمجلس التنفيذي أن يتخذ قرارًا بشأن هذه المسألة، ومواعيد منتدى اإلنترنت، خـالل الـدورة التـي ُيجـري فيهـا 
   عملية الترشيح.

  
  ١منتدى المرشحين

  
يدعو المجلس التنفيذي، خالل دورة أيار/ مايو التي تلـي افتتـاح فتـرة تقـديم الترشـيحات، منتـدى المرشـحين   -١٩

إلــى االنعقــاد رســميًا ويحــدد موعــده. وُيعقــد المنتــدى قبــل شــهرين علــى األقــل  ١٨-٦٦ج ص عالمنشــأ بموجــب القــرار 
بحلـول أواخـر تشـرين الثـاني/ نـوفمبر. ويهـدف  من افتتاح دورة المجلس التي ستجري فيها عملية الترشيح، أي عادةً 

 انعقـاد قبل ذاته بحد قائماً  اجتماعاً " وأن يكون "القرار بصنع يتعلق ال للمرشحين منبرمنتدى المرشحين إلى توفير "
" تشــارك فيــه الــدول األعضــاء والــدول األعضــاء المنتســبة فــي المنظمــة. وال يــدوم المنتــدى أكثــر مــن ثالثــة المجلــس
  و يهدف إلى استكمال عملية المقابالت التي يجريها المجلس. أيام، وه

  
، سوف يرأس منتدى المرشحين رئـيس المجلـس ١٨-٦٦ج ص عبالقرار  ٢وكما يرد بالتفصيل في الملحق   -٢٠

دقيقـة يليـه  ٣٠بدعم من أعضاء مكتب المجلس. وسوف ُيسمح لكل مرشـح بتقـديم عـرض يسـتغرق مـدة تصـل إلـى 
ر المنتــدى،  ٦٠ألجوبــة بحيــث تــدوم المقابلــة جولــة مــن األســئلة وا دقيقــة. وُيحــدَّد ترتيــب المقــابالت بالقرعــة، كمــا ُيقــرِّ

على اقتراح الرئيس، ترتيبات المقابالت بالتفصيل. ويجوز للـدول األعضـاء والـدول األعضـاء المنتسـبة أن ُتِعـد  ءً بنا
وف ُيــذاع المنتــدى علــى موقــع شــبكي محمــي أســئلة لكــل مرشــح، ويســحب الــرئيس بالقرعــة األســئلة التــي ُتطــرح. وســ

                                                           
  .٢ والملحق المنطوق من ٢ الفقرة ،١٨-٦٦ع ص ج والقرار ١٣٢/٢٩ت م الوثيقة   ١
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بكلمـــة ســـر مـــن أجـــل الـــدول األعضـــاء والـــدول األعضـــاء المنتســـبة التـــي ال تســـتطيع الحضـــور. وال ُيعقـــد منتـــدى 
   ١المرشحين في حالة اقتراح شخص واحد فقط لشغل منصب المدير العام.

  
  عملية الترشيح من ِقبل المجلس التنفيذي 

  
دورة المجلـــس، ُتعقـــد جميـــع الجلســـات المتعلقـــة بترشـــيح المـــدير العـــام باعتبارهـــا "جلســـات مفتوحـــة"،  خـــالل  -٢١

(ب) مــن النظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي. وهــي مفتوحــة، علــى وجــه الخصــوص، ٧بــالمعنى المقصــود فــي المــادة 
مجلـس وكـل دولـة عضـو ألعضاء المجلس وبدالئهم ومستشاريهم، وممثـل واحـد لكـل دولـة عضـو غيـر ممثلـة فـي ال

   ٢منتسبة ليس لها حق المشاركة، واألمانة. وال تدوَّن بشأنها أي محاضر رسمية.
  

  وينظر المجلس في األمر على خمس مراحل.  -٢٢
  

  :أوالً 
  

 الـذين أولئـك بغية استبعاد الُمرشَّحين لكافة المبدئي تُتاح لجميع أعضاء المجلس فرصة المشاركة في الفرز  -٢٣

ويتخـذ المجلـس هـذه الخطـوة فـي وقـت  ٣الصـحة. جمعيـة قَبـل مـن المعتمـدةو  المقترحـة مـن المجلـس لمعاييربا يفون ال
خـــالل الفتـــرة الصـــباحية الثانيـــة. وُيقـــيِّم أعضـــاء المجلـــس المرشـــحين اســـتنادًا إلـــى المعـــايير  ةً مبكـــر مـــن الـــدورة، عـــاد

 وضـرورة والنزاهـة، المهنيـة للمـؤهالت البالغـة ، مـع مواصـلة مراعـاة "األهميـة١٥-٦٥ع  ص  جالمعتمـدة فـي القـرار 

الجنسـين" حسـبما يقضـي بـه القـرار أيضـًا. وسـوف ُيتـاح  بـين وكذلك التوازن العادل، الجغرافي للتمثيل الواجبة المراعاة
د المذكور أعاله. النموذجبألعضاء المجلس السير الذاتية معروضة    الموحَّ

  
  ة الصحة:وفيما يلي المعايير التي أقرتها جمعي  -٢٤
  

  خلفية تقنية قوية في مجال صحي، بما في ذلك خبرة في مجال الصحة العمومية؛  (أ)

  معرفة وخبرة واسعة بالصحة الدولية؛  (ب)

  مهارات وخبرات قيادية مؤكدة؛  (ج)

  مهارات ممتازة في مجالي التواصل والدعوة؛  (د)

  مؤهالت مؤكدة في مجال اإلدارة التنظيمية؛  (ه)

  وعي بالفروق الثقافية واالجتماعية والسياسية؛  (و)

  التزام قوي برسالة المنظمة وأهدافها؛  (ز)

                                                           
    .٣ الفقرة ،التنفيذي للمجلس الداخلي النظام من ٥٢ المادة   ١
   .١معلومات/ وثيقة /١٣٠ت م الوثيقة من ٨و ٤ الفقرتين أيضاً  انظر التنفيذي؛ للمجلس الداخلي النظام من ٧ المادة   ٢
  .٥ الفقرة التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام من ٥٢ المادة   ٣
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  اللياقة الصحية الجيدة التي ُيشترط توافرها في جميع موظفي المنظمة؛  (ح)

  اإلجادة الكافية للغة واحدة على األقل من لغات عمل المجلس التنفيذي وجمعية الصحة.  (ط)
  

ويقـدِّم  ١ُمرشـح مـا خـالل هـذه المرحلـة إذا توافقـت اآلراء فـي المجلـس علـى أنـه ال يفـي بالمعـايير. وُيستبعد  -٢٥
مــدير الخــدمات الصــحية والطبيــة فــي المقــر الرئيســي للمنظمــة تقريــرًا إلــى رئــيس المجلــس عــن اســتيفاء المرشــحين 

ـــم الـــرئيس المجلـــس تبعـــًا لـــذلك. اآلراء بشـــأن االســـتبعاد، تنتقـــل عمليـــة وٕاذا لـــم تتوافـــق  ٢للمعيـــار (ح)، ومـــن ثـــم ُيعِل
   ٣الترشيح إلى المرحلة التالية، أال وهي وضع القائمة الموجزة.

  
  :ثانياً 

  
 التشـديد في حالة اقتراح أكثر من خمسة مرشحين، يضع المجلس قائمة موجزة من خمسـة مرشـحين، "مـع  -٢٦

 بـين والتـوازن العـادل الجغرافـي للتمثيـل واجبـةال والنزاهـة ومـع المراعـاة للمـؤهالت المهنيـة العظمـى األهميـة علـى

وتوضع هذه القائمة الموجزة عن طريق اقتراع سّري واحد أو أكثر يتعّين لألعضاء أن يصّوتوا خاللهـا  ٤الجنسين."
وُيستبعد المرشحون الذين يحصلون على  ٥لعدد من المرشحين مساٍو لعدد األماكن في القائمة الموجزة، أي خمسة.

مــن أوراق االقتـراع الُمــدلى بهــا إلـى أن يتبقــى خمســة  ٪١٠ن األصــوات والــذين يحصـلون علــى أقــل مـن أقـل عــدد مـ
وتكـــون أوراق االقتـــراع التـــي تتضـــمن أكثـــر مـــن خمســـة أســـماء أو أقـــل مـــن خمســـة أســـماء غيـــر  ٦مرشـــحين فقـــط.

وتوَضع القائمة  ٧العملية.صحيحة؛ وٕاذا كان هناك خمسة مرشحين فقط أو أقل، فال حاجة هناك لهذه المرحلة من 
  الموجزة خالل الجلسة المفتوحة األولى في اليوم الثاني، بعد الفرز المبدئي لكافة المرشحين.

  
                                                           

 معّينــون مرشــحون كــان إذا مــا بشــأن لــآلراء توافــق يتحقــق لــم "إذا يلــي: مــا علــى ١٠٠/٥ت م الوثيقــة مــن ٩ الفقــرة تــنص    ١
 انظـر الموجزة...". للقائمة وضعه لدى المسألة هذه في النظر مواصلة األفضل من أن المجلس يرى ربما المعايير، يستوفون

 علــى ))٧(١٠٠ت م اإلجرائــي (المقــرر وافــق أن للمجلــس ســبق "وقــد :١معلومــات/ وثيقــة /١١٩ت م الوثيقــة مــن ٩ الفقــرة أيضــاً 
 يفــون ال الــذين مــن أكثــر أو واحــد مرشــح بشــأن اآلراء فــي توافــق هنــاك كــان إذا مــا تحديــد علــى األولــى المرحلــة تقتصــر أن

 إذا مـا إلـى باالسـتناد اآلن حتـى المجلـس عمـل "وقـد :١٣٢/٢٩ت م الوثيقـة مـن ٢٣ والفقـرة "؛.المجلـس يضعها التي بالمعايير
ــح أن علــى إجمــاع هنــاك كــان  الذاتيــة ســيرته ضــوء علــى وذلــك ، ١٠ق٩٧ت م القــرار فــي الــواردة المعــايير يســتوفي ال الُمرشَّ

     له". الُمرشِّحة العضو الدولة قدمتها التي الداعمة المعلومات من وغيرها
  .١معلومات/ وثيقة /١٣٠ت م الوثيقة من ٩ والفقرة ١٩ق١٢٠ت م قرارال من ١ الفقرة    ٢
 يفــــي ال أكثــــر أو مرشــــحاً  أن علــــى آراء توافــــق يتحقــــق لــــم "إذا :١معلومــــات/ وثيقــــة /١٣٠ت م الوثيقــــة مــــن ١٠ الفقــــرة    ٣

 خمسـة علـى تقتصـر التـي المـوجزة، القائمـة بوضـع الخاصـة التالية المرحلة في لتدمج المسألة هذه معالجة ُتحال بالمعايير...
  ".)٧(١٠٠ت م اإلجرائي للمقرر وفقاً  مرشحين

 مـن ٢ والفقـرة ١٣ق١٣٢ت م القـرار بموجب المعّدلة بصيغتها ٦ الفقرة التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام من ٥٢ المادة    ٤
 التمثيـــل لمبـــدأ الواجبـــة "المراعـــاة :١٥-٦٥ع ص ج القـــرار منطـــوق مـــن ١ الفقـــرة أيضـــاً  انظـــر )؛٧(١٠٠ت م اإلجرائـــي المقـــّرر

 ..أنـه ذاتـه الوقـت في الحسبان في يوضع أن ..على. العام المدير وتعيين وانتخاب ترشيح عملية يشمل بما العادل الجغرافي
 وتعيــين انتخــاب فــي والنزاهــة والمــؤهالت الكفــاءة مــن مســتوى أعلــى تــأمين ضــرورة هــو دائمــاً  األول االعتبــار يظــل أن ينبغــي
  العام". المدير

 ؛١٣ق١٣٢ت م القـرار بموجـب المعـدلتين بصـيغتيهما ٩و ٨ الفقرتـان التنفيـذي، للمجلـس الـداخلي النظـام مـن ٥٢ المادة    ٥
 المـادة نـص تتضـمن (التـي )٧(١٠٠ت م اإلجرائـي المقـرر مـن ٤ والفقرة ؛١معلومات/ وثيقة /١٣٠ت م الوثيقة من ١١ والفقرة
  العالمية). الصحة لجمعية الداخلي النظام من ٨٣
  .١٠٠/٥ت م والوثيقة )٧(١٠٠ت م اإلجرائي المقرر    ٦
  .١٠٠/٥ت م الوثيقة من ١٣ والفقرة ١معلومات/ وثيقة /١٣٠ت م الوثيقة من ١٠ الفقرة    ٧
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  :ثالثاً 
  

يتـــولى المجلـــس فـــي مجموعـــه إجـــراء مقـــابالت مـــع المرشـــحين المقـــدَّمين أو الـــواردة أســـماؤهم علـــى القائمـــة  -٢٧
فـي أعقـاب أولـى الجلسـات المفتوحـة بعـدة أيـام مـن أجـل إتاحـة  وُتجـرى المقـابالت ١الموجزة في أقـرب وقـت ممكـن.

الوقت الكافي لسفر المرشحين المختارين غير الموجودين في جنيف (على سبيل المثال، في دورة المجلـس الحاديـة 
كـانون  ٢١)، ُعقـدت أولـى الجلسـات المفتوحـة يـوم الثالثـاء ٢٠٠٣كانون الثـاني/ ينـاير  ٢٨-٢٠عشرة بعد المائة (

ويحدَّد اليوم المقرر للمقابالت بالتشـاور مـع  .كانون الثاني/ يناير) ٢٧لثاني/ يناير وُأجريت المقابالت يوم االثنين ا
وتســتمر كــل مقابلــة لمــدة  ٢الــرئيس، وُتغطــى تكــاليف المرشــحين المســافرين إلــى جنيــف بغــرض حضــور المقــابالت.

دقيقـة يوضـح فيـه المرشـح رؤيتـه حـول أولويـات  ٣٠ ديمتـدقيقة وتنقسم بالتساوي بـين عـرض شـفهي  ٦٠تتجاوز  ال
المنظمة ويقدم تحليًال للمشكالت الحالية التي تواجهها المنظمة والحلول المقترحة لها؛ وبين فترة مخصصة لألسئلة 

    ٣دقيقة. ٣٠ تمتدواألجوبة 
  

إجـراء المقـابالت لـم تـرد تفاصـيلها  أسـاليبوعلى خالف الخطـوات األخـرى الموضـحة فـي هـذا الفـرع، فـإن  -٢٨
في النظام الداخلي أو في قرارات المجلـس التنفيـذي، وٕانمـا حـددها المجلـس التنفيـذي عنـد كـل ترشـيح خـالل الجلسـة 

ــًا القتــراح الــرئيس. ومــع ذلــك فقــد اتبــع المجلــس األســاليب نفســها باســتمرار منــذ عــام  وأدخلــت  ١٩٩٨المفتوحــة وفق
اليب مماثلة من أجل ترشـيح المـديرين اإلقليميـين نتيجـة لمواءمـة القواعـد والممارسـات فـي بعض اللجان اإلقليمية أس

الوضـــوح  بغيـــةســـياق إصـــالح المنظمـــة. ولـــذا فقـــد يكـــون مـــن المالئـــم إيجـــاز األســـاليب الرئيســـية فـــي هـــذا التقريـــر 
 والشفافية:

  
 ترتيــب إجــراء المقــابالت مــع المرشــحين عــن طريــق الســحب بالقرعــة فــي نهايــة أولــى الجلســات  يتحــدد

  المفتوحة في اليوم الثاني من دورة المجلس، حتى يمكن إخطارهم مسبقًا.

  ."يظـل فوتحتسب األمانة زمن العرض المقدم من جانب كل مرشح مـن خـالل نظـام "إشـارات المـرور
يتحــول إلــى اللــون األصــفر ثــم إلــى اللــون األحمــر عنــد انقضــاء دقيقــة ثــم  ٢٥الضــوء أخضــر لمــدة 

  الدقائق الثالثين المخصصة، وعندئذ يطلب الرئيس من المرشح إنهاء بيانه.

  قبل بدء العرض الشفهي لكل مرشح، توزع األمانة على كل عضو من أعضاء المجلس ورقة يمكنه و
ة مـن اللغـات الرسـمية للمجلـس. وينبغـي أن أن يكتب عليها سؤاًال واحدًا يطرحه على المرشح بأي لغـ

  تبين الورقة أيضًا هوية العضو الذي يطرح السؤال.

  وفــي نهايــة العــرض تجمــع األمانــة األوراق فــي صــندوق وتســلمها إلــى الــرئيس. ويســحب الــرئيس أحــد
 األسئلة بطريقة عشوائية ويقرأه على المرشح مع اإلفصاح عن هوية العضو الذي طرح السؤال. ويبدأ

المخصصــة لهــذا الجــزء مــن المقابلــة عنــدما يبــدأ الــرئيس فــي قــراءة الســؤال  الــدقائق الثالثــيناحتســاب 
  األول.  

                                                           
  .٦ الفقرة التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام من ٥٢ المادة    ١
  .١٤ الفقرة ،١٠٠/٥ت م الوثيقة    ٢
 أن قـــررت الصـــحة ("جمعيـــة ٢٩ الفقـــرة ،١٣٢/٢٩ت م الوثيقـــة أيضـــاً  انظـــر .٥ الفقـــرة )،٧(١٠٠ت م اإلجرائـــي المقـــرر    ٣

 مــع المقــابالت وٕاجــراء والتصــويت مــوجزة قائمــة ووضــع ســري اقتــراع بــإجراء تتعلــق التــي تلــك مثــل القائمــة، اإلجــراءات بعــض
 المقـررات ومـن ٥٢ المـادة مـن الجوانـب هـذه تظـل أن فينبغـي ولـذا اسـتمرارها. وينبغـي وفعاليتهـا فائـدتها أثبتـت قـد المرشحين،
 الحالي.") هاوضع على بتنفيذها الخاصة المنفصلة اإلجرائية  
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 .وتتاح للمرشحين مدة ال تزيد على ثالث دقائق لإلجابة عن كل سؤال  

  وُيحتســب الــزمن المحــدد لهــذا الجــزء مــن المقابلــة أيضــًا عــن طريــق نظــام "إشــارات المــرور". وتحتســب
وعتي إشــارات المــرور الــدقائق الثالثــين؛ فيتحــول الضــوء مــن األخضــر إلــى األصــفر بعــد إحــدى مجمــ

دقيقـة، ثـم إلـى اللـون األحمـر عنـد انقضـاء الـدقائق الثالثـين. وتحتسـب مجموعـة إشـارات  ٢٥انقضاء 
المرور الثانية الزمن المخصص لكل سؤال؛ فُيضاء الضوء األخضر عنـدما يبـدأ المرشـح فـي اإلدالء 

، ويظـــل الضـــوء أخضـــر لمـــدة الـــدقائق الـــثالث بأكملهـــا، ثـــم يتحـــول إلـــى اللـــون األحمـــر عنـــد بإجابتـــه
  كل سؤال. نانقضاء الدقائق الثالث، وعندئذ يطلب الرئيس إلى المرشح إنهاء إجابته ع

  وســيطرح الــرئيس أكبــر عــدد ممكــن مــن األســئلة فــي الــزمن المخصــص لفتــرة األســئلة واألجوبــة. وفــي
كافيـة لتغطيـة فتـرة الـدقائق الثالثـين المخصصـة، سـيتاح للمرشـح تقـديم عـرض  حال عدم وجود أسـئلة

    ١شفهي إضافي يستمر حتى نهاية هذه الفترة.
  

  :رابعاً 
  

يحدد المجلس موعدًا لعقد جلسة يسمي فيها ثالثة أشخاص بـاالقتراع السـري مـن بـين المرشـحين المقـدَّمين  -٢٩
الة إعداد مثل هذه القائمة. وفي الظروف االسـتثنائية التـي يتعـذر فيهـا أو الواردة أسماؤهم في القائمة الموجزة في ح

عمليــًا تســمية ثالثــة مرشــحين، كمــا فــي حــال وجــود مرشــح واحــد أو مرشــحين اثنــين فقــط، يجــوز للمجلــس أن يقــرر 
مـادة وعادة ما ُتجرى عمليـة التصـويت فـي اليـوم التـالي للمقـابالت. وتـنص ال ٢تسمية عدد أقل من ثالثة مرشحين."

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي على إجراء عملية التصويت باالقتراع السري حتى في حالة وجـود مرشـح  ٥٢
  واحد.

  
مـــــن النظـــــام الـــــداخلي للمجلـــــس التنفيـــــذي بصـــــيغتها المعدلـــــة بموجـــــب  ٥٢المـــــادة مـــــن  ٩الفقـــــرة وتـــــنص  -٣٠

علــى أنــه "لتســمية ثالثــة ُمرشَّــحين يكتــب كــل عضــو مــن أعضــاء المجلــس علــى ورقــة االقتــراع  ١٣ق١٣٢ت  م القــرار
الخاصة به أسماء ثالثة ُمرشَّحين يختارهم من القائمة الموجزة. وسُينتخب المرشحون الذين يحصلون على األغلبيـة 

األغلبيــة أقــل مــن عــدد المراكــز المــراد المطلوبــة فــي االقتــراع األول. وٕاذا كــان عــدد المرشــحين الحاصــلين علــى هــذه 
شــغلها، سُيســتبعد المرشـــحون الحاصــلون علـــى أقــل عـــدد مــن األصـــوات فــي كـــل اقتــراع. وٕاذا تعـــادل مرشــحان فـــي 
الحصول على أقل عدد من األصوات، سُيجرى اقتراع منفصل بينهما وُيستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد 

نــدما يقــرر المجلــس ترشــيح عــدد أقــل مــن ثالثــة مرشــحين، وذلــك بعــد إجــراء مــن األصــوات. وتنطبــق اآلليــة نفســها ع
التعــديالت الالزمــة." وألغــراض احتســاب األغلبيــة ال يــتم احتســاب أوراق االقتــراع الالغيــة أو حــاالت االمتنــاع عــن 

  ٣التصويت.
  
  

                                                           
  .١٢ الفقرة ،١معلومات/ وثيقة /١٣٠ت م الوثيقة    ١
 السـري بـاالقتراع العـام المـدير ترشـيح قـرار "يكـون أن على تنص (التي التنفيذي للمجلس الداخلي النظام من ٤٨ المادة    ٢

 الصــحة جمعيــة لنظــر مرشــحين ثالثــة التنفيــذي المجلــس يرشــح ("أن (ب)١ الفقــرة ،١٥-٦٥ع ص ج والقــرار "٥٢ للمــادة وفقــاً 
 مـن أقـل عـدد ترشـيح يقـرر أن ... االسـتثنائية الظـروف فـي التنفيـذي، ("للمجلـس (ج)١ والفقـرة العـام") المدير تعيين أجل من

  التنفيذي. للمجلس الداخلي النظام من ٥٢ المادة من ٨ الفقرة أيضاً  انظر الصحة"). جمعية لنظر مرشحين ثالثة
 غيــــر ُيعتبــــرون التصــــويت عــــن يمتنعــــون الــــذين "األعضــــاء التنفيــــذي: للمجلــــس الــــداخلي النظــــام مــــن ٤٢ المــــادة انظــــر   ٣

    .١٣ الفقرة ،١معلومات/ وثيقة /١٣٠ت م والوثيقة مصوتين"،
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وُيرفــع  وســُيعَلن اســم الشــخص أو األشــخاص الــذين سيرشــحهم المجلــس التنفيــذي فــي جلســة علنيــة للمجلــس -٣١
    ١إلى جمعية الصحة.

  
  :خامساً 

  
وفضـــًال عـــن تقـــديم الترشـــيحات إلـــى جمعيـــة الصـــحة التاليـــة، ينبغـــي للمجلـــس أيضـــًا اقتـــراح "مســـّودة عقـــد  -٣٢

ولهــذا الغــرض ســتقدَّم إلــى  ٢تتضــمن أســس وشــروط التعيــين والراتــب وغيــر ذلــك مــن المكافــآت المتعلقــة بالمنصــب."
ومدة العقد محددة بخمـس سـنوات، مـع إمكانيـة إعـادة التعيـين لفتـرة إضـافية  ٣ة.المجلس مسّودة تجسد العقود السابق

  ٤واحدة.
  

  التعيين من جانب جمعية الصحة
  

وعــادة مــا يجــري  ٥تنظــر جمعيــة الصــحة فــي الترشــيحات فــي جلســة مغلقــة وتتخــذ قرارهــا بــاالقتراع الســري. -٣٣
وُتطبــق قواعــد إجرائيــة محــددة تتوقــف علــى إذا مــا كــان التعيــين فــي اليــوم الثالــث أو الرابــع (األربعــاء أو الخمــيس). 

  المجلس قد رشح شخصًا واحدًا أم شخصين أم ثالثة أشخاص. 
  

 في حال ترشيح المجلس لثالثة أشخاص: -٣٤
  

فـي االقتـراع األول علـى أغلبيـة ثلثـي األعضـاء الحاضـرين المصـوتين  المرشـحينإذا حصـل أحـد   (أ)
أو أكثــر، ســُيعد ذلــك أغلبيــة واضــحة وقويــة وُســيعين هــذا المرشــح مــديرًا عامــًا. وٕاذا لــم يحصــل أي مرشــح 
علــى أغلبيــة الثلثــين الالزمــة، سُيســتبعد المرشــح الــذي يحصــل علــى أقــل عــدد مــن األصــوات. وٕاذا تعــادل 

ول على أقل عدد من األصوات، سُيجرى اقتراع منفصل بينهما وُيستبعد المرشـح الـذي مرشحان في الحص
  يحصل على أقل عدد من األصوات.

وفي االقتـراع التـالي، إذا حصـل أحـد المرشـحين علـى أغلبيـة ثلثـي أصـوات األعضـاء الحاضـرين   (ب)
  مديرًا عامًا. مرشحهذا ال سُيعين، المصوتين أو أكثر، وهي نتيجة سُتعد أغلبية واضحة وقوية

على األغلبية المشار إليهـا فـي الفقـرة الفرعيـة (ب)، إذا حصـل  منهماوفي حال عدم حصول أي   (ج)
فــي االقتــراع التــالي،  علــى أغلبيــة أصــوات الــدول األعضــاء فــي منظمــة الصــحة العالميــة أو أكثــرأحــدهما 

  مًا.مديرًا عا هذا المرشحسُيعين ، وهو ما سُيعد أغلبية واضحة وقوية

على األغلبيـة المشـار إليهـا فـي الفقـرة الفرعيـة (ج)، إذا حصـل  أي منهماوفي حال عدم حصول   (د)
فــي االقتــراع التــالي، وهــو مــا ســُيعد أغلبيــة  علــى أغلبيــة أصــوات األعضــاء الحاضــرين المصــوتينأحــدهما 

   مديرًا عامًا. هذا المرشحسُيعين ، واضحة وقوية
                                                           

  .١٣ق١٣٢ت م القرار بموجب المعدلة بصيغتها ١٠ الفقرة التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام من ٥٢ المادة   ١
  العالمية. الصحة لجمعية الداخلي النظام من ١٠٧ المادة    ٢
 .١٤ الفقرة ،١معلومات/ وثيقة /١٣٠ت م الوثيقة    ٣  
ـــــداخلي النظـــــام مـــــن ١٠٦ المـــــادة   ٤ ـــــة ال ـــــة. الصـــــحة لجمعي ـــــى االطـــــالع ويمكـــــن العالمي ـــــي العقـــــد شـــــروط تفاصـــــيل عل  ف

  .١٤ الفقرة ،١معلومات/ وثيقة /١٣٠ت م الوثيقة أيضاً  وانظر ؛١٣٠/٣ت  م  الوثيقة
 .٤ الملحق ،١٨-٦٦ع ص ج القرار بموجب المعدلة بصيغتها ،العالمية الصحة لجمعية الداخلي النظام من ١٠٨ المادة   ٥  
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  ثنين:في حال ترشيح المجلس لشخصين ا -٣٥
  

إذا حصــل أحــد المرشــحين علــى أغلبيــة ثلثــي أصــوات األعضــاء الحاضــرين المصــوتين أو أكثــر،   (أ)
  مديرًا عامًا  هذا المرشح سُيعين، وهو ما سُيعد أغلبية واضحة وقوية

علــى األغلبيــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الفرعيــة (أ)، إذا حصــل  همــافــي حــال عــدم حصــول أي من  (ب)
فــي االقتــراع التــالي،  أغلبيــة أصــوات الــدول األعضــاء فــي منظمــة الصــحة العالميــة أو أكثــرعلــى أحــدهما 

  مديرًا عاماً  هذا المرشحسُيعين ، وهو ما سُيعد أغلبية واضحة وقوية

 على األغلبية المشار إليهـا فـي الفقـرة الفرعيـة (ب)، إذا حصـل هماوفي حال عدم حصول أي من  (ج)
علـى أغلبيـة أصـوات األعضـاء الحاضـرين المصـوتين أو أكثـر، وهـو مـا سـُيعد في االقتراع التـالي  أحدهما

   .مديرًا عاماً  هذا المرشحسُيعين ، أغلبية واضحة وقوية
  

تتخذ جمعية الصحة قرارها بأغلبية ثلثي أصوات األعضاء الحاضرين س وٕاذا رشح المجلس شخصًا واحدًا، -٣٦
  والمصوتين.  

  
مــن  ٧٠المــادة  ١٨-٦٦ج ص ععــدَّلت جمعيــة الصــحة بموجــب القــرار وفيمــا يتعلــق باألغلبيــات الالزمــة،  -٣٧

ــداخلي لجمعيــة الصــحة العالميــة وأضــافت المــادة  تتضــمن إشــارة إلــى أن  ٧٠. ولــم تعــد المــادة اً مكــرر  ٧٠النظــام ال
"انتخـــاب المـــدير العـــام" مســـألة مهمـــة تتطلـــب "أغلبيـــة ثلثـــي األعضـــاء الحاضـــرين والمشـــاركين فـــي التصـــويت." بـــل 

تنص فيما يتعلق بعملية االنتخاب على أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ُينتخب  اً مكرر  ٧٠المادة  أصبحت
مـن  ١٠٨بأغلبية واضحة وقوية من األعضاء الحاضرين والمشاركين في التصـويت علـى النحـو المبـين فـي المـادة 

  هذا النظام الداخلي.  
  

تعيــين المــدير العــام، تعتمــد جمعيــة الصــحة عقــد التعيــين ويوقعــه المــدير العــام كمــا يوقعــه رئــيس  وبمجــرد -٣٨
  من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية. ١١٠جمعية الصحة باسم المنظمة، وفقًا للمادة 

  
علــى  وهنـاك إحـدى النقــاط التـي قـد ترغــب جمعيـة الصـحة فــي النظـر فيهـا وهــي إذا مـا كـان ينبغــي اإلبقـاء -٣٩

تمـوز/ يوليـو. ويقـع هـذا التـاريخ مـن وجهـة نظـر تصـريف الشـؤون،  ١الموعد الحالي لبدء المدير العام عملـه، وهـو 
مــا بــين جمعيــة الصــحة العالميــة ودورات اللجــان اإلقليميــة التــي تفتــتح دورة اجتماعــات األجهــزة الرئاســية للمنظمــة. 

شــارك فــي هــذه الــدورة منــذ بــدايتها. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن هــذا ومــن ثــم فإنــه يتــاح للمــدير العــام المعــين حــديثًا أن ي
تمــوز/ يوليــو ال يتــرك للمــدير العــام المعــين حــديثًا ســوى أقــل مــن شــهر بقليــل لتــولي مهامــه  ١الموعــد المحــدد فــي 

دفوا وتسلمها من المدير العام المغادر. ورغم أن بعض الرؤسـاء التنفيـذيين بمـن فـيهم المـديرة العامـة الحاليـة قـد صـا
مواقف انطوت على فترات انتقالية قصيرة، فإن جمعية الصـحة قـد تـرى أنـه مـن المناسـب إتاحـة فتـرة انتقاليـة أطـول 

  وبالتالي تأجيل موعد بدء المدير العام الجديد لعمله.
  

  المرشحون الداخليون
  

لمنظمـة المرشـحون فـي نطـاق مدونـة قواعـد السـلوك لاللتزامـات والحـدود أعضاء المالك الـوظيفي ليخضع  -٤٠
المفروضة عليهم بموجب النظام األساسي للموظفين والئحـة المـوظفين علـى النحـو الـذي أشـارت إليـه هـذه المدونـة. 

والحـــدود منطبقـــة بعـــد تســـميتهم مـــن جانـــب المجلـــس وحتـــى يـــتم التعيـــين مـــن جانـــب جمعيـــة  االلتزامـــاتوتظـــل هـــذه 
  لصحة.ا
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ويتمثل المبدأ األعلـى فـي أن مصـالح المنظمـة ينبغـي أن تـأتي دائمـًا قبـل مصـالح المرشـحين. وُيتوقـع مـن  -٤١
المرشح أن يلتزم بأسمى معايير السلوك األخالقي، بما يتماشى مع مبادئ النزاهة والوالء وحسن التصـرف. وينبغـي 

  للمرشحين الداخليين أن يجتهدوا لتجنب الشبهات في سلوكهم.
  

وينبغي للمرشحين الفصل بوضوح بين وظائفهم في المنظمة وبين ترشيحهم. ويتضمن ذلك تجنـب حـدوث  -٤٢
التداخل بين أنشطة الحمالت وعملهم فـي المنظمـة، أو قـد مـا يبـدو علـى أنـه تـداخل بينهمـا. كمـا ينبغـي لهـم تجنـب 

لح الظروف التـي قـد يبـدو تضارب المصالح. ويشمل تضارب المصا اقف تنطوي على احتمالوضع أنفسهم في مو 
موظفين مرشـحين لمنصـب منتخـب  أنهمفيها على نحو مباشر أو غير مباشر، أنهم قد استفادوا دون وجه حق من 

في المنظمة، أو أن طرف ثالث قد يستفيد دون وجه حـق فـي حـال انتخـاب المرشـح الـداخلي. ومـن األهميـة بمكـان 
ي طريقــة كانــت، عنــد توقعــه أن يصــبح مرشــحًا أو عنــدما يصــبح أيضــًا عــدم اســتخدام الموظــف لمــوارد المنظمــة بــأ

  مرشحًا.  
  

وتتوخى مدونة قواعد السلوك إمكانية أن يمنح المـدير العـام المرشـح الـداخلي إجـازة خاصـة بموجـب المـادة  -٤٣
مــن الئحــة المــوظفين. وتــنص هــذه المــادة علــى أنــه يجــوز للمــدير العــام مــنح إجــازة خاصــة مدفوعــة األجــر  ٦٥٠
مل أو جزئيًا أو غير مدفوعة األجر للموظف بناًء على طلبه؛ وأنه يجوز للمـدير العـام المبـادرة بمـنح الموظـف بالكا

السـابقتان  قـد وقعـتإجازة خاصة مدفوعة األجر بالكامل إذا تراءى له أن هذه اإلجازة تصب في صالح المنظمـة. و 
عنـدما  ٢٠٠٦عـام خـالل عمليـة الترشـيح فـي عـام على المرشحين لمنصب المدير ال ٦٥٠الوحيدتان لتطبيق المادة 

ُمنح مرشحان داخليان إجازة خاصة مدفوعة األجر بالكامل بعد استنفاد استحقاقاتهم من اإلجازة السنوية. ومن شأن 
  هذا النهج أن يحد من المسؤولية المالية للمنظمة وييسر منح اإلجازات الخاصة عند الضرورة.

  
 

  التنفيذي اإلجراء المطلوب من المجلس
  

المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير، واإلدالء بالتعليقات واإلرشادات بشأن مدى وضوح وصف  -٤٤
  .١٨و ١٧الفقرتين  عملية انتخاب المدير العام واكتماله، والنظر في المقترحات الواردة في

  
  
  

=     =     =  


